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Ljubljana, 8. 4. 2020 

ZADEVA 

Interpretacija sprejetih interventnih ukrepov, ki med upravičence 

vključujejo subjekte s področju športa 

 

 

1. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 

njenih posledic za državljane in gospodarstvo  
(OPOZORILO: Zakon je Državni zbor RS sprejel 2. 4. 2020, v Uradnem listu RS pa na dan 8. 

4 2020 še ni bil objavljen, pri čemer pa bodo ukrepi iz III. dela zakona z naslovom »Začasni 

ukrepi« veljali od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če pa epidemija ne bo preklicana do 15. 

maja 2020, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni, kar 

pomeni do 30. 6. 2020)    

 

Ukrep št. 1 (členi od 21 do 32):  

▪ Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

▪ Povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela 

(varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi 

ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami) 

▪ Oprostitev plačila prispevkov  

Upravičenci: 

▪ vsi delodajalci v RS (tudi športna društva),  

ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na 

isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast 

prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da delodajalec ni posloval v celotnem 

letu 2019, je do pomoči upravičen, če je utrpel: 

 vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki 

v mesecu februarju 2020 ali 

 vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s 

prihodki v mesecu februarju 2020 

Uveljavljanje:  
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▪ vloga na Zavod RS za zaposlovanje za povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na 

začasnem čakanju na delo (predhodno mora delodajalec delavca pisno napotiti na začasno 

čakanje na delo, ker mu začasno ne more zagotoviti dela zaradi posledic epidemije in z 

namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije; v pisnem napotilu 

delodajalec določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da 

se predčasno vrne na delo ter višino nadomestila plače)  

▪ vloga na Zavod RS za zaposlovanje za povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, ki 

zaradi višje sile ne morejo opravljati dela  

Rok za uveljavljanje: 

▪ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. 

maja 2020 

▪ POMEMBNO!!! – IZJEMA: Delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo 

oz. pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega 

zakona, lahko uveljavi pravico do povračila nadomestila plače za obdobje od 13. 3. 2020, 

če vloži vlogo na Zavod RS za zaposlovanje v osmih (8) dneh od začetka veljavnosti tega 

zakona in če izpolnjuje tudi vse druge pogoje za uveljavljanje te pravice, kot so določeni v 

tem zakonu.   

Višina nadomestila oz. povračila nadomestila plače ter oprostitev plačila prispevkov: 

▪ Tako delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, kot delavec, ki zaradi višje sile ne more 

opravljati dela, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena v Zakonu o 

delovnih razmerjih za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega 

razloga (138. člen ZDR-1; to je 80% povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz 

zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom 

odsotnosti, pri čemer pa to nadomestilo, na podlagi 26. člena »Mega Antikorona zakona«, 

ne sme biti nižje od minimalne plače v RS (940,58 EUR) 

▪ Izplačano nadomestilo plače iz prejšnje alineje se delodajalcu povrne s strani Republike 

Slovenije v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 

2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (to je 1.753,84 EUR), zmanjšanega za 

prispevke zavarovanca. 

▪ Delodajalec je tako za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo, kot za delavce, ki 

zaradi višje sile ne morejo opravljati dela in za katere je delodajalec upravičen do povračila 

izplačanih nadomestil plače po tem zakonu, oproščen plačila prispevkov za vsa socialna 

zavarovanja od nadomestila plače, za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, vendar 

največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, 

preračunane na mesec (to je 1.753,84 EUR). Plačila prispevkov za vsa socialna 

zavarovanja v celoti krije Republika Slovenija.   

Pogoji: 

▪ Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec: 

 ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima 

neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec 

ne izpolnjuje teh obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih 

vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 

obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge 

 če je nad njim uveden postopek stečaja 

▪ V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme odrejati 

nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. 
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▪ Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom, mora prejeta 

sredstva vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, v obdobju: 

 prejemanja sredstev in 

 po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev  

 

Ukrep št. 2 (člen 33): 

▪ oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu 

aprilu in maju 2020 za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo (prispevke v celoti 

plača Republika Slovenija)  

Upravičenci: 

▪ delodajalci v RS v zasebnem sektorju (tudi športna društva) za vse zaposlene, ki v času 

veljavnosti zakona delajo 

Obveznost delodajalca: 

▪ delodajalci v RS v zasebnem sektorju morajo vsem zaposlenim, ki v času veljavnosti 

zakona delajo, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 EUR, pod pogojem, da zadnja 

izplačana mesečna plača zaposlenega ni presegla trikratnika minimalne plače v RS (to je 

2.821,74 EUR). Ta mesečni krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.  

 

Ukrep št. 3 (členi od 34 do 37): 

▪ izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka  

Upravičenci: 

▪ samozaposleni (samostojni podjetnik, poklicni športnik, zasebni športni delavec), ki zaradi 

epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu 

ter na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dejavnost in so v obvezno zavarovanje 

vključeni na podlagi opravljanja te dejavnosti ter ne izpolnjujejo pogojev za obvezno 

vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi 

Uveljavljanje:  

▪ izjava na Finančno upravo RS preko njihovega informacijskega sistema   

Rok za uveljavljanje: 

▪ predložitev izjave na FURS najkasneje do 31. 5. 2020 (če se izjava predloži do 18.4., FURS 

izvede izplačilo 25.04.2020, če se izjava predloži med 19.4. in 30.4.2020, FURS izvede 

izplačilo 10.5.2020 in če se izjava predloži med 1.5. in 31.5.2020, FURS izvede izplačilo 

10.6.2020)     

Višina izredne pomoči: 

▪ 350 EUR za mesec marec in 700 EUR za mesec april ter 700 EUR za mesec maj 2020 

 

Pogoji: 

▪ Do izredne pomoči je upravičen samozaposleni, ki: 

 zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 

zmanjšanem obsegu, to pa je vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 v 
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primerjavi s prihodki v februarju 2020 ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v 

aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020  

 je opravljal dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do začetka veljavnosti tega 

zakona 

 plačuje obvezne dajatve in izpolnjuje druge denarne nedavčne obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo 

 na dan začetka veljavnosti tega zakona nima neplačanih zapadlih davčnih 

obveznosti 

 do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem 

polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem 

polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 

2019. Če ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.  

 

Ukrep št. 4 (člen 38): 

▪ oprostitev plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za 

samozaposlene za meseca april in maj 2020 (predvidoma tudi za polovico meseca 

marca 2020) 

Upravičenci: 

▪ samozaposleni (samostojni podjetnik, poklicni športnik, zasebni športni delavec), ki so na 

dan začetka veljavnosti tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje ter ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi 

na kakšni drugi podlagi  

Uveljavljanje:  

▪ izjava na Finančno upravo RS preko njihovega informacijskega sistema 

 Rok za uveljavljanje: 

▪ predložitev izjave na FURS najkasneje do konca meseca, za katerega se uveljavlja 

oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega se lahko izjava predloži 

do konca meseca aprila 2020 

Pogoji: 

▪ Do oprostitve plačila prispevkov je upravičen samozaposleni, ki: 

 izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo 

 ima na dan oddaje izjave poravnane zapadle davčne obveznosti 

 

Ukrep št. 5 (člen 56): 

▪ nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe gre v 

breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega dne začasne zadržanosti od 

dela naprej (t.i. bolniško od prvega dne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije) 

Upravičenci: 

▪ vsi delodajalci in samozaposleni (samostojni podjetnik, poklicni športnik, zasebni športni 

delavec) v Republiki Sloveniji  

Uveljavljanje:  
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▪ zahteva na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (povračilo za delodajalce v 60 

dneh od zahteve, za samozaposlene v 30 dneh od zahteve) 

Obdobje upravičenosti: 

▪ gre za bolniške odsotnosti od začetka veljavnosti tega zakona do 31. 5. 2020 

Rok za uveljavljanje: 

▪ najkasneje do 30. septembra 2020 

 

Ukrep št. 6 (člena 57 in 58): 

▪ izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in študente 

Upravičenci: 

▪ upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina znaša 700,00 

EUR ali manj 

▪ redni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence (izplačilo ob izplačilu pokojn. za april 2020): 

▪ višina pokojnine do 500,00 EUR – izplačilo dodatka v višini 300,00 EUR 

▪ višina pokojnine do 500,01 EUR do 600,00 EUR – izplačilo dodatka v višini 230,00 EUR 

▪ višina pokojnine do 600,01 EUR do 700,00 EUR – izplačilo dodatka v višini 130,00 EUR 

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka za redne študente (izplačilo do 30.4.2020):  

▪ 150,00 EUR 

 

Ukrep št. 7 (člen 62): 

▪ Ne plača se obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z 

opravljanjem dejavnosti in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 

2020, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31.5.2020.  

▪ Ne glede na 300. člen in 307. b člen ZDavP-2 se neplačani obroki predhodne akontacije 

dohodnine oziroma akontacije dohodnine po prejšnji alineji ne štejejo za obračunane.  

 

OBVEZNOST VRAČILA PREJETIH SREDSTEV (člen 99)  

Prejemniki, ki so uveljavili: 

▪ povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,  

▪ povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela 

▪ oprostitev plačila socialnih prispevkov (delodajalci in samozaposleni) ali  

▪ izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka 

morajo v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo:  

▪ do delitve dobička,  

▪ izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 

vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.  
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Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo 

pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in znesek prejete pomoči vrne na podlagi 

ugotovitvene odločbe v roku 30 dni. 
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2. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev  

 

Ukrep:  

▪ odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev 

Upravičenci:  

▪ športno društvo 

▪ fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (sem 

spadajo samostojni podjetniki, ki zaposlujejo delavce) 

▪ samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (sem 

spadajo poklicni športniki in zasebni športni delavci) 

▪ fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji    

Uveljavljanje:  

▪ vloga na banko za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe 

Rok za uveljavljanje: 

▪ najkasneje 6 mesecev po preklicu epidemije virusa 

Pogoji: 

▪ opravljanje dejavnosti, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se 

opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove 

▪ če ne gre za opravljanje dejavnosti iz prejšnje alineje, je potrebno v vlogi banki navesti 

plačevanje obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, da pa zaradi poslovnih razlogov, 

povezanih s posledicami epidemije virusa, upravičenec ne more zagotavljati 

poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter v ta namen predloži opis poslovnega 

položaja zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane 

zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na 

dan vložitve vloge za odlog plačila kredita v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona 

odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev 

oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh. 

 

3. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju  

 

Ukrep:  

▪ odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih 

v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi 

epidemije COVID-19 

▪ odlog plačila davka zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj 

▪ v času odloga plačila davka ali obročnega plačila davka obresti ne tečejo 

Upravičenci:  

▪ vsi davčni zavezanci (športno društvo, samostojni podjetnik, poklicni športnik, zasebni 

športni delavec, fizična oseba), če dokažejo, da so izgubili sposobnost pridobivanja 

prihodkov zaradi epidemije COVID-19  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8184
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8186
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Uveljavljanje:  

▪ vloga na finančni urad, kjer je zavezanec vpisan v davčni register 

Rok za uveljavljanje: 

▪ v času veljavnosti tega zakona, torej od 29. 3. 2020 naprej 

 

4. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov  

 

Ukrep:  

▪ delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, katerim se začasno ne more 

zagotavljati dela zaradi posledic epidemije (začasno čakanje na delo); delavcu 

pripada nadomestilo plače v višini 80% plače zadnjih treh mesecev, pri čemer 60% 

tega zneska krije delodajalec, 40% pa država (prispevek države je omejen z višino 

najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega 

v zakonu, ki ureja trg dela)* 

▪ povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije, 

ne morejo opravljati dela; delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80% plače 

zadnjih treh mesecev, pri čemer znesek v celoti krije država 

▪ odlog plačila prispevkov za socialno varnost 

 

Upravičenci:  

▪ fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (sem 

spadajo samostojni podjetniki, ki zaposlujejo delavce) lahko uveljavlja ukrep delnega 

povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

▪ vsi delodajalci iz zakona, ki ureja delovna razmerja, lahko uveljavljajo pravico do povračila 

izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati 

dela 

▪ samozaposlena oseba (sem spadajo poklicni športniki in zasebni športni delavci) ne glede 

na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena 

na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v 

obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih, 

lahko uveljavlja odlog plačila prispevkov za socialno varnost   

Uveljavljanje:  

▪ vloga na Zavod RS za zaposlovanje za povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na 

začasnem čakanju na delo  

(pri uveljavljanju nadomestila za karanteno je potrebno vlogi priložiti kopijo odločbe 

ministra, pristojnega za zdravje in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče 

organizirati dela na domu) 

Rok za uveljavljanje: 

▪ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 30. 

septembra 2020 

▪ upravičencu se neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov za socialno 

varnost 

Obdobje upravičenosti: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8181
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▪ posamezen delavec je lahko na začasnem čakanju na delo največ tri mesece 

▪ delavec z odrejeno karanteno prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za 

katero mu je bila odrejena karantena 

▪ upravičencu se odloži plačilo prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo meseca 

aprila, maja in junija 2020, odložene prispevke pa mora upravičenec plačati najkasneje do 

31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali 

obročno. 

Pogoji: 

▪ za delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo je 

potrebno Zavodu RS za zaposlovanje predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic 

epidemije, iz katerega mora izhajati, da upravičenec zaradi poslovnih razlogov začasno ne 

more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in te delavce napoti na 

začasno čakanje na delo; predložiti je potrebno tudi pisno izjavo, s katero se upravičenec 

zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delo najmanj šest 

mesecev po začetku začasnega čakanja na delo 

▪ delodajalec, ki zaposluje le enega delavca, lahko odloči o začasnem čakanju na delo 

delavca, če ugotovi, da iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela za skupno najmanj 

50 % delovnega časa delavca v posameznem koledarskem mesecu 

▪ pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju 

na delo ne more uveljavljati delodajalec:  

 dokler imajo delavci, napoteni na začasno čakanje na delo po tem zakonu, pri 

neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa presežek 

ur v referenčnem obdobju v skladu s tem zakonom ter se presežek ur z 

ustrezno neenakomerno razporeditvijo in začasno prerazporeditvijo delovnega 

časa lahko izravna 

 ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če 

vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan vloge znaša 50 eurov ali 

več. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na 

dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge 

 ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo 

ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov 

 če je nad njim uveden postopek insolventnosti po zakonu, ki ureja finančno 

poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje 

▪ v obdobju prejemanja delnega povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme: 

 začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedati pogodbe o 

zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov 

 odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju 

na delo 

▪ pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene 

ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja delovna 

razmerja, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena 

karantena 

▪ do odloga plačila prispevkov za socialno varnost ni upravičen upravičenec: 

 ki do 29. 3. 2020 ni vpisan v poslovni register ali v drug register oziroma 

evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost 

 ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če 

vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. februar 2020 znaša 50 
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eurov ali več in teh obveznosti z dne 28. februarja 2020, višjih od 50 eurov, ni 

poravnal do 6. aprila 2020 

 ki je do 29. 3. 2020 pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti 

OPOMBA: 

To od začetka veljavnosti »Mega Antikorona zakona« (glej zgoraj točko 1.), velja po 1. 6. 2020 oziroma po 

1. 7. 2020 v primeru, da se epidemija podaljša do 30. 6. 2020.   


