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ZADEVA:  Zaprtje s.p. in dodatni predlogi ukrepov 
 
Po podatkih AJPESa je do včeraj svojo dejavnost zaprlo 1400 s.p. Veliko je takih, ki so zaprli 
s.p. iz obupa in strahu pred nastalimi stroški in dolgovi, ki bi še naraščali, saj jim je država z 
odlokom prepovedala opravljati dejavnost. Podjetniki namreč niso predvidevali oziroma 
pričakovali, da bodo s strani države deležni pomoči oziroma kot je bilo sprva nakazano naj bi 
jim država le odložila plačilo prispevkov, kar bi zanje pomenilo prevelik finančni zalogaj glede 
na to, da ne morejo poslovati in ustvarjati prihodkov. 
 
Predlagamo, da se tistim s.p.-jem, ki so zaradi kritične situacije, povezane z epidemijo 
koronavirusa in zaradi strahu pred dolgovi, zaprli s.p., omogoči opravljanje dejavnosti pod 
enakimi pogoji, kot tistim, ki tega niso storili. Torej, da bodo tudi oni deležni pomoči s strani 
države, sicer bodo pristali na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma bodo potrebovali socialno 
pomoč, kar pomeni, da bodo v breme državi. 
 
Poleg tega so tudi na Zavodu RS za zaposlovanje zaznali, preden je bil objavljen krizni paket 
ukrepov, da so se zgodila številna odpuščanja. Ker je paket dovolj ugoden, bi marsikatero 
podjetje v tej situaciji delavca obdržalo. Zato vas naprošamo, da skupaj z zavodom najdete 
rešitev, ki bo to omogočila; v smislu, da se na nek način vpelje preklic prijav na zavod (za čas 
razglasitve COVID-19) ter se vsako prejeto vlogo obravnava posebej in pozove stranko na 
dopolnitev vloge in ob tem naj bo omogočeno, da delavec sporoči na zavod, da ga je 
delodajalec sprejel nazaj na delo. Predlagamo torej, da se najde način, ki bo omogočil vrnitev 
na stanje, ki je bilo pred razglasitvijo pandemije.  

 
Želimo poudariti, da pozdravljamo ukrepe, ki so bili do sedaj predstavljeni, predvsem glede 
plačila prispevkov in nadomestila za samozaposlene s strani države, nadomestila in 
prispevkov za zaposlene na čakanju na delo doma, ki jih krije država, glede plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo, da breme bolniškega 
nadomestila krije država ter da bo država tistim, ki delajo dodala 20 % neto plače. 
 
Predlagamo, da naj vsi ukrepi, povezani s pomočjo gospodarstvu zaradi epidemije 
koronavirusa, začnejo veljati od 1. marca dalje. 
  
Hkrati pa želimo dodatno opozoriti na nekatere definicije in nejasnosti (ki se že zdaj pojavljajo 
iz naslova vprašanj članov), da ne bo prihajalo do napačnega razumevanja (kot so 
samozaposleni, enoosebne družbe,…). 
 



Kot dodatne predloge ukrepov navajamo še: 
 

• Vzpostavitev mehanizma, ki bo najemodajalcem omogočil oprostitev najemnine 
poslovnega prostora najemniku tako, da bodo dobili najemodajalci povrnjeno s strani 
države (npr. vavčerji za subvencije). 

 

• Odpis oz. znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Vljudno prosimo za besedilo zakona čim prej, da ga lahko pregledamo in podamo morebitne 
dodatne predloge. Na voljo smo vam za kakršnokoli pomoč.  
 
S spoštovanjem! 
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