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Področje

Naziv ukrepa

Kratek opis

Pristojno ministrstvo

Moratorij na plačilo lizingov

Po zgledu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev se podoben ukrep predvidi tudi za plačilo lizingov na
osnovna sredstva podjetij oz. samozaposlenih.
Davčne olajšave, ki jih delavci migranti dobijo v državah, kjer delajo, kot
pomoč v boju proti korona krizi, se izvzamejo iz obdavčitve.

MF

Finančna pomoč izdajateljem medijev

Skladno s pozivom medijske zbornice se zaradi izrednega upada naročil
oglaševanja pomaga izdajateljem medijev na lokalni in regionalni ravni.

MF

Črtanje najnižje davčne osnove za
podjetja in samozaposlene

Z ukrepom podjetjem omogočamo koriščenje davčnih olajšav za razvoj in MF
izhod iz krize. Pri določitvi davčne osnove se upošteva izguba iz preteklih
let. Ukrep velja za leto 2020 in 2021.
MF
Paket ugodnih kreditov in garancijskih shem prek banke SID:
- podjetja bodo do kreditov/poroštev upravičena avtomatsko glede na
obseg letnega prometa ali glede na višino EBITDA (pogoj: solventnost).
Nujno je zagotoviti 90 % poroštva za mala in srednja podjetja in 70% za
velika podjetja.

Delavci migranti

Finance

Zagotavljanje likvidnosti podjetij in
pogojev za rast

Izobraževanje

Pravosodje in javna
uprava

Neprimerno je, da se kot referenčno obdobje za zmanjšanje prihodka
podjetij upošteva zgolj mesec februar 2020.
Predlagamo celotno povprečje leta 2019.

Hitra izplačila

MGRT
Poenostavitev administrativnih postopkov za izplačila pomoči pomoč mora biti izplačana maksimalno hitro
Subvencije najemnin poslovnih prostorov (predlog do višine 70%) za MGRT
podjetja in samozaposlene z znatnim upadom prometa.

Samozaposleni s krajšim delovnikom

Samozaposleni, ki so zaposleni s krajšim delovnikom (npr. nega in varstva MGRT
otroka), so izpadli iz vseh shem pomoči - izenačitev z ostalimi
samozaposlenimi

Organizatorji prireditev

Organizatorjem prireditev za prireditve, ki so jih odpovedali zaradi
razglasitve epidemije, karte zanje pa so že prodali, ni potrebno povrniti
kupnine, če prireditev organizirajo v roku enega leta od uveljavitve
zakona.

Pomoč sektorju gostinstva in turizma

Celovit paket pomoči za ohranitev in zagon sektorja turizem in gostinstvo. MGRT

Popoldanski s.p.-ji
Spodbude za delo od doma

Uvedba instituta mirovanja popoldanskih s.p.-jev
Vzpostavitev ustreznega administrativnega okolja in finančnih stimulacij,
da se čim več zaposlenih in podjetij odloči za delo od doma.

MGRT
MGRT

Varstvo otrok

Potrebno je najti rešitev za varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok
dokler se vrtci in šole ne odprejo.
Nesprejemljivo je, da so organi javne uprave in sodišč raje prekinili
izvedbo obravnav oz. postopkov (gradbena dovoljenja!), kot da bi jih
izvedli na daljavo:
- izvedba obravnav na daljavo,
- elektronsko vlaganje in vročanje zadev.

MIZŠ

Predlagamo, da se izplačilo kriznega dodatka razširi še na naslednje
kategorije:
- nadomestilo za brezposelne, ki zaposlitev izgubijo v času krize
- družine otrok s posebnimi potrebami
- brezposelni invalidi
- izredni študenti, katerih primarni status je status študenta
- študenti s posebnimi potrebami
- študenti in mladi v najemniških stanovanjih

MDDSZ

Poslovanje institucij javne uprave in
sodišč na daljavo

Razširitev kroga upravičencev do
kriznega dodatka

Socialno področje

Problematika študentov

Sezonsko delo v kmetijstvu

Kmetijstvo

MF

Dostopnost pomoči

Najemnine poslovnih prostorov

Gospodarstvo

MF

Ustaviti uvoz gozdno lesnih
asortimentov.
Ustaviti uvoz goveje živine in govejega
mesa.
Pristojbina za gozdne ceste

Družinam otrok s subvencionirano šolsko prehrano se v času zaprtih šol
otroški dodatek poveča za višino subvencije
- izplačilo študentskega kriznega dodatka po predlogu ŠOS (80%
povprečnega dohodka v preteklih 12. mesecih, izplačilo prek študentskih
servisov, maks. 400 EUR)
- oprostitev stroškov povezanih s študentskimi domovi

MGRT

MJU in MP

MIZS

Prijavljenim na zavodu za zaposlovanje in prejemnikom DSP se omogoči
opravljanje sezonskega dela v kmetijstvu.
Po zgledu drugih držav moramo začasno:
- ustaviti uvoz gozdno-lesnih asortimentov (hlodovina, drva, sekanci).
Zaradi ustavitve trga z lesom so slovenska skladišča polna.
- uvoz goveje živine in govejega mesa. Z govejim mesom smo
samooskrbni.

MDDSZ in MKGP

Zmanjšanje pristojbine za gozdne ceste kot ukrep pomoči gozdarstvu.

MKGP

MKGP

