Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije virusne okužbe
SARS-CoV-2 (COVID-19) - dodatni predlogi Nsi
Področje

Naziv ukrepa

Kratek opis

Pristojno ministrstvo

Samozaposleni, ki ne morejo
opravljati dejavnosti (plačilo
prispevkov)
Najemnine poslovnih prostorov

Vsem samozaposlenim, ki zaradi krize ne morejo opravljati
dejavnosti, država poleg plačila prispevkov zagotovi dohodek vsaj
do višine minimalne plače.
Subvencije najemnin poslovnih prostorov (predlog do višine 70%)
za podjetja in samozaposlene z znatnim upadom prometa.

MDDSZ

Moratorij na plačilo lizingov

Po zgledu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti
MF
kreditojemalcev se podoben ukrep predvidi tudi za plačilo lizingov na
osnovna sredstva podjetij oz. samozaposlenih.
Za zaposlene, ki kljub krizi delajo, se določi varnostne in zaščitne
MZ
standarde, ki jih morajo delodajalci upoštevati (maske, rokavice, razkužila,
razdalja med delavci, ...).

Predpis varnostnih in zaščitnih
standardov za delavce
Gospodarstvo
Izplačilo nagrad delavcem v zasebnem
sektorju

Gospodarstvo bo deležno obsežnega programa pomoči. Potrebno je
doreči načine, s katerimi se delodajalce zaveže, da v dejavnostih, ki so v
krizi nadpovprečno obremenjene in donosne, del dobička namenijo
delavcem (npr. farmacevtska, živilska industrija, proizvodnja zaščitnih
sredstev ipd.)
Zakon izpolnjuje ustavne kriterije za retroaktivnost - začetek veljavnosti
zakona z dnem razglasitve epidemije. Na ta način bomo zagotovili vsem
že odpuščenim delavcem in vsem, ki so zaradi strahu že zaprli svojo
dejavnost, enake pravice kot ostalim kategorijam.

MGRT

Digitalizacija javne uprave in sodišč

Potrebno je izvesti popolno digitalizacijo upravnih in sodnih postopkov
(Sigenca na daljavo, izvedba obravnav prek telekonferenc, možnost
elektronskega podpisa in prevzema na daljavo).

MJU

Financiranje zasebnih izobraževalnih
zavodov

Zasebni vrtci, osnovne in srednje šole, glasbene šole in visokošolski zavodi MIZŠ
so zaradi krize na podlagi odloka Vlade RS morali prekiniti vse svoje
dejavnosti. Izpad dohodka s strani staršev bi po zgledu javnih
izobraževalnih zavodov morala prevzeti država.

Razširitev kroga upravičencev do
kriznega dodatka

Po predstavljenem predlogu bodo iz kroga upravičencev do kriznega
MDDSZ
dodatka povsem neupravičeno izpadle številne ranljive skupine
prebivalcev. Predlagamo, da se izplačilo kriznega dodatka razširi še na
naslednje kategorije:
- starejši od 65 let, ki nimajo pravice do starostne pokojnine,
- prejemniki invalidnin in trajno nezmožni za delo,
- družine otrok s posebnimi potrebami,
- družinski pomočniki in tisti, ki prejemajo transfer za izgubljeni dohodek.

Problematika študentov

Predlog kriznega paketa je povsem spregledal problematiko študentov, ki MDDSZ
so ostali brez študentskega dela in s tem prihodkov:
- izplačilo študenstkega kriznega dodatka po predlogu Študentske
organizacije Slovenije,
- oprostitev najemnin za tiste študente, ki še vedno bivajo v študentskih
domovih.

Krizni dodatek za velike družine

Predlagamo, da se redni aprilski dodatek za velike družine poveča za 200
EUR na družino.
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah se v primeru izgubljenih
prihodkov zaradi krize izenačijo z drugimi samozaposlenimi.

Retroaktivna veljavnost zakona

Državna uprava in
lokalna samouprava

Skrb za najranljivejše
skupine

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Kmetijstvo

MGRT

Delna oprostitev plačila katastrskega
dohodka
Delna oprostitev plačila pristojbine za
gozdne ceste

MF

MDDSZ
MKGP

Za kmetijska gospodarstva se izvede delna oprostitev plačila katastrskega MF
dohodka zaradi zmanjšanih prihodkov v času krize
Za kmetijska gospodarstva se izvede delna oprostitev plačila pristojbine MF
za gozdne ceste zaradi zmanjšanih prihodkov v času krize

Plačilo prispevkov za nosilce oz. člane
Po zgledu samozaposlenih se tudi za kmete uvede plačilo vseh socialnih
kmetijskega gospodarstva s strani države prispevkov s strani države za čas krize (ne zgolj možnost odloga)

MDDSZ

