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Predlogi ukrepov za zmanjšanje posledic upada gospodarske
aktivnosti zaradi širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19

Spoštovani,
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu:
MDDSZ) smo prejeli več vaših dopisov, v katerih navajate težave in stiske, v katerih se je zaradi
posledic razglasitve epidemije novega koronavirusa znašlo veliko število samozaposlenih v RS.
V zvezi s tem pozivate Vlado RS k uvedbi določenih ukrepov za odpravo gospodarskih posledic
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19 pri samozaposlenih.
V zvezi z vašimi dopisi in pozivi z vidika pristojnosti MDDSZ pojasnjujemo, da se zavedamo
posledic širjenja okužbe koronavirusa, ki se že kažejo v zmanjšanju gospodarske aktivnosti v
Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in predelovalnih dejavnostih, prav
gotovo pa bodo posledice nastale tudi v ostalih dejavnostih. Zato je že bil sprejet prvi paket
interventnih zakonov in z njimi tudi prvi ukrepi za ublažitev posledic, ki zaradi epidemije (izbruha
koronavirusa) nastajajo v gospodarstvu. Vlada Republike Slovenije je tako dne 13. 3. 2020
predložila v obravnavo besedilo predloga interventnega zakona, katerega cilj je ohranitev
delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah.
Zaradi dnevno spreminjajočih razmer, ki so posledica širjenja okužbe, so bile po vloženem
predlogu besedila interventnega zakona dani dodatni predlogi tako s strani Obrtne zbornice
Slovenije kot tudi s strani posameznih samostojnih podjetnikov, da bi se samozaposlenim
omogočil odlog plačila prispevkov za socialno varnost oz. da bi se sprejeli morebitni drugi
ukrepi, ki bi jim olajšali premostitev obdobja, v katerem beležijo bistven upad prihodkov, ki so
posledica delovanja višje sile.
Na MDDSZ se zavedamo celotne trenutne situacije, zato smo nemudoma pristopili k iskanju
rešitev, na podlagi katerih bi tudi samozaposleni lažje premostili obdobje zmanjšanja prihodkov.
S tem ciljem je bil interventni zakon na pristojnem odboru Državnega zbora dopolnjen, na
izredni seji pa tudi sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki
vključuje rešitev, na podlagi katere bodo tistim samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in
je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje,
omogočen odlog plačila prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu,
maju in juniju 2020. Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih,
torej najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v
primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022 na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle
zamudne obresti.

Ker pa se vlada zaveda, da bodo posledice za gospodarstvo večje, kot je bilo prvotno ocenjeno,
zato že intenzivno pripravlja tudi nove, dodatne ukrepe.
Glede na to, da samozaposleni predstavljajo pomemben del gospodarstva in so jih nedavni
odloki države za zajezitev širjenja koronavirusa, zaradi katerih so morali svoje dejavnosti v
celoti prenehati opravljati, najbolj prizadeli, se država zaveda, da je situacija za njih posebej
težka, saj izguba možnosti za delo zanje pomeni hkrati izgubo edinega vira prihodkov. Zato bo
vlada pri dodatnih ukrepih, ki jih načrtuje za pomoč gospodarstvu, upoštevala, da je pomoč
države zanje in za njihove družine resnično eksistencialnega pomena.
Pri pripravi dodatnih interventnih ukrepov bodo v pomoč tudi številni predlogi ukrepov, ki so bili
v minulih dneh poslani na vlado, na pristojna ministrstva in na druge organe s strani zbornic,
drugih institucij in deležnikov ter tudi s strani nekaterih posameznikov. Pristojna ministrstva
bodo vse predloge preučila in jih bodo, kolikor je le mogoče, upoštevala pri pripravi novih
ukrepov.
Želeli bi poudariti, da je v trenutnih razmerah zlasti pomembno, da pri reševanju obstoječih
razmer poskušamo participirati vsi - država, delodajalci in delojemalci.
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