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ZADEVA: Interventni zakon – delno povračilo nadomestila plač 
 
 
Na jutrišnji izredni seji državnega zbora (19.3.2020) bo obravnavan interventni zakon glede 
delnega povračila nadomestila plač (EPA, 1070-VII), po nujnem postopku. V Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (OZS) opozarjamo, da predlogi iz današnje seje Odbora za delo 
glede odloga socialnih prispevkov za samozaposlene, samostojne podjetnike in podjetja, ki jih 
je prizadela epidemija koronavirusa, niso ustrezna rešitev, ker to ne bo rešilo problema 68 
tisoč samozaposlenih.  
 
Zato v OZS predlagamo odpis socialnih prispevkov in davkov za samozaposlene, samostojne 
podjetnike in podjetja, v času trajanja epidemije koronavirusa, ko so primorani svoje 
obratovalnice zapreti in v tem času nimajo nikakršnih prihodkov. V teh dneh nam številni člani 
sporočajo, da zaradi nastale krize razmišljajo celo o zaprtju svojih podjetij. Na poslovanje in 
preživetje teh podjetij so vezani tudi številni zaposleni in njihove družine. 
 

V OZS smo sicer že minuli teden, tako na seji Ekonomsko-socialnega sveta kot v odprtem 
pismu, opozorili, da je potrebno v tej situaciji poskrbeti tako za mala in velika podjetja, espeje 
kot tudi za samozaposlene (slednjih je v Sloveniji 119 tisoč, od tega 68 tisoč v gospodarstvu). 

Predlagamo tudi, da breme plač in prispevkov, za tiste zaposlene, ki so na čakanju na delo 
doma, za čas epidemije koronavirusa, prevzame država. Če podjetje nič ne ustvarja ne more 
prispevati niti za plače delavcev. Če bo država sledila predlogom delodajalcev oziroma 
delodajalskih organizacij lahko računa, da bo dobršen del obrtnikov in podjetnikov obdržala pri 
življenju, s tem pa tudi delovna mesta. 
 
V OZS predlagamo poslancem, da dopolnijo predlog interventnega zakona na način, da bo 
omogočen odpis prispevkov in davkov za samozaposlene, samostojne podjetnike in podjetja 
ter da gre breme plač in prispevkov delavcev, na račun države. 
 
S spoštovanjem! 
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