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DRUGI PAKET UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 

 
 
Prvega maja 2020 je stopil v veljavo Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2). Cilj zakona je 
podjetjem omogočiti oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev 
delovnih mest. 
 
Država bo skladno s sprejetim zakonodajnim paketom pri posojilih mikro, 
majhnim in srednje velikim podjetjem zagotovila jamstvo do višine 80 odstotkov 
glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila 
z ročnostjo do pet let, sklenjena med 13. marcem in 31. decembrom letos, 
namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.  
Višina posojila bo največ 10 % prihodkov v letu 2019 in ne več od letnih stroškov 
dela. Rok za odplačilo posojila je največ 5 let. Posojilo ni namenjeno podjetjem v 
težavah, povezanim družbam, družbam s sedežem v tujini in družbam v davčnih 
oazah. 
 
Dopolnitve prvega paketa ukrepov, kar se tiče gospodarstva: 

• Do nadomestila plače za delavce so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo 
prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na 2019. 

• Do nadomestila plače in plačila socialnih prispevkov za delavce, ki so na 
začasnem čakanju na delo so upravičene tudi humanitarne in invalidske 
organizacije. 

• Do nadomestila plače za delavce so upravičeni tudi delodajalci iz finančne 
ali zavarovalniške dejavnosti, če imajo manj kot 10 zaposlenih. 

• Plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni zavezanci, ki so dolžni 
plačevati poklicno zavarovanje. 

• Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih 
prispevkov so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos 
upadli za več kot 10 odstotkov glede na 2019. 

• Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih 
prispevkov so v sorazmernem deležu upravičeni tisti samozaposleni, 
družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki delajo za krajši delovni čas. 

• Delavci se bodo lahko na zahtevo delodajalca v času začasnega čakanja na 
delo vrnili na delo za do sedem dni v tekočem mesecu (ne nujno 
zaporednih). 

• Država bo zagotovila mesečni krizni dodatek za invalide zaposlene v 
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. 

• Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti države ali občine, v času 
epidemije ne bo treba plačati najemnine. 

 
 
Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/drugi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-
epidemije/ 

 
 
 



 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija  

 
SID BANKA 
 
SID banka ima odprti  2 kreditni liniji za mikro, mala in srednje velika podjetja in sicer: 

• Likvidnostno financiranje: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha 
COVID-19 (SDMKV). Likvidnostno financiranje SID banka namenja podjetjem, v 
katerih je prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi epidemije 
koronavirusa ali pa potrebujejo likvidnostni kredit za nemoteno poslovanje. 
 

• Financiranje v turizmu in gostinstvu: Financiranje naložb in obratnega kapitala za 
trajnostno rast turizma (TURIZEM 1). Financiranje v turizmu in gostinstvu SID 
banka namenja podjetjem na področju turizma, gostinstva, potovalnim agencijam 
oziroma organizatorjem, kjer je prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja 
zaradi širjenja koronavirusa. Prav tako so v programu zajeti tudi investicijski 
projekti. 

 
 
Vir: https://www.sid.si/korona/korona-financiranje-za-mala-srednja-podjetja 
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