
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV
EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA

DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) 
 

Povzetek ključnih sprememb in novosti, ki so relevantne predvsem za
delodajalce in samozaposlene: 

 
Za  č  asni  ukrepi   (III.  del)  po  Zakonu  o  interventnih  ukrepih  za  zajezitev  epidemije
COVID-19  in  omilitev  njenih  posledic  za  državljane  in  gospodarstvo  (ZIUZEOP)
veljajo  od 13.3.2020 do 31.5.2020.    Č  e  do 15.5.2020 Epidemija  COVID-19 ne bo  
preklicana, se ukrepi, ki naj bi se iztekli na dan 31.5.2020 podaljšajo za 30 dni, t.j. do
30.06.2020. 
 

DELO IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

POVRA  Č  ILO NADOMESTILA PLA  Č  E DELAVCEM NA ZA  Č  ASNEM   Č  AKANJU NA DELO IN   
ZARADI ODSOTNOSTI IZ RAZLOGA VIŠJE SILE TER OPROSTITEV PLA  Č  ILA   
PRISPEVKOV  
 
Kdo je upravičen do pomoči?  
 
Pravico do povračila nadomestila plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo in ki 
ne morejo opravljati dela zaradi višje sile lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki 
Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu, razen:  

– neposredni  ali  posredni  proračunski  uporabnik,  katerega delež prihodkov iz  javnih
virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,  

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K
po standardni klasifikaciji dejavnosti. 

 
Do pomoči so upravičeni delodajalci, ki: 

- jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede
na isto obdobje leta 2019 IN 

- v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli  več kot 50% rast prihodkov glede na isto
obdobje leta 2019.  

 

V  primeru,  da  niso  poslovali  v  celotnem  letu  2019,  so  do  pomoči  upravičeni  tudi  tisti
delodajalci, ki so utrpeli:  

- vsaj  25 % zmanjšanje  prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi  s  prihodki  v
mesecu februarju 2020 ALI  

- vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki
v mesecu februarju 2020. 

 

Kako in kdaj se bo to preverjalo? 

Ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 se bo preverilo ali sta bila oba pogoja izpolnjena in
če ne bosta, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč. 
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Napotitev delavcev na čakanje na delo in višja sila 

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na za  č  asno   č  akanje na delo najdlje do 31.  
maja 2020. (*op.  če do 15.5.2020 epidemija ne bo preklicana,  se vsi  ukrepi avtomatično
podaljšajo za 30 dni, t.j. do 30.06.2020)  

Delavec, ki je napoten na začasno  čakanje na delo in delodajalec zanj prejema povračilo
izplačanega  nadomestila  plače,  ohrani  vse  pravice  in  obveznosti  iz  delovnega  razmerja,
razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom.  

Delavec ima v  času začasnega  čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca
vrne  na  delo  do  sedem  zaporednih  dni  v  tekočem  mesecu.  Delodajalec  mora  o  tem
predhodno (!) obvestiti Zavod za zaposlovanje.  

Če  je  bila  plača  delavca  znižana  zaradi  določitve  krajšega  polnega  delovnega  časa  pri
delodajalcu, se za določitev osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo
upošteva plača ali  osnova za nadomestilo  plače iz zadnjih  treh mesecev pred določitvijo
krajšega polnega delovnega časa.  

Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do
letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z
zakonom, ki ureja delovna razmerja- torej 100% nadomestilo plače (pozor, tudi v tem primeru
je delodajalec upravičen do nekaterih ugodnosti, in sicer, kot to izhaja iz pojasnil Vlade k 33.
členu predloga zakona, naj bi država v tem primeru, torej koriščenje dopusta v aprilu in maju
2020, plačala prispevke za PIZ). 

Delodajalec delavca pisno napoti na za  č  asno   č  akanje na delo  . V pisnem napotilu določi č  as  
za  č  asnega   č  akanja na delo, možnosti in na  č  in poziva delavcu, da se pred  č  asno vrne na delo,  
ter višino nadomestila pla  č  e  .  

Pravico do povračila izplačanih nadomestil  plače delavcem, ki  zaradi višje sile ne morejo
opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje (glej
»Kdo je upravičen do pomoči«) IN ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je
posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov
ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi
državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.  

Višina nadomestila plače za čas čakanja in zaradi nezmožnosti opravljanja dela v posledici
višje sile 

Delavec ima v  času začasnega  čakanja na delo in v  času, ko zaradi višje sile ne opravlja
dela,  pravico do nadomestila plače v višini,  kot je določena z zakonom, ki ureja delovna
razmerja,  za primer začasne nezmožnosti  zagotavljanja  dela iz  poslovnega razloga (*op.
80% povprečne plače zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo). POZOR: Nadomestilo pla  č  e  
ne sme biti nižje od minimalne pla  č  e (940,58 EUR   bruto).  (*op. Povračilo s strani države je
tudi navzgor omejeno, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju)  

Izjemni primeri (delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj):  

- Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo upravičen do odsotnosti z dela
ali  med  trajanjem  začasnega  čakanja  na  delo  ali  višje  sile  pridobi  pravico  do
odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem
varstvu ter do ustreznega nadomestila plače ali  plačila prispevkov, se nadomestilo
plače iz prejšnjega odstavka v tem času ne izplačuje.  
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- Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo ali med trajanjem začasnega
čakanja na delo ali višje sile uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim delovnim
časom  in  prejema  delno  nadomestilo  na  podlagi  predpisov  o  pokojninskem  in
invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi
predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, se nadomestilo plače
iz prejšnjega odstavka v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži
pravico  do  prejemkov  oziroma  plačila  prispevkov  iz  socialnih  zavarovanj  po
navedenih predpisih, kot da bi delal.  

Način in višina povračila izplačanega nadomestila plače delodajalcu s strani države 

Izplačano nadomestilo  plače se s  strani  Republike  Slovenije  povrne v  višini  izplačanega
nadomestila,  ki ne  presega  višine  povpre  č  ne  pla  č  e  za  leto  2019  v  Republiki  Sloveniji,  
prera  č  unane  na  mesec,   zmanjšanega  za  prispevke  zavarovanca (*op.  razliko  do
morebitnega višjega nadomestila torej krije delodajalec sam.)  

Delodajalci so za delavce, ki so upravi  č  eno za  č  asno odsotni od dela ter so za njih upravi  č  eni  
do povra  č  ila   izpla  č  anih nadomestil pla  č  e po tem zakonu, in za delavce, ki ne delajo zaradi  
višje  sile  na  podlagi šestega  odstavka  137.    č  lena  ZDR-1,  in  iz  tega  naslova  prejemajo  
nadomestilo pla  č  e, oproš  č  eni pla  č  ila   prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila
pla  č  e  od  13.  marca  do  31.  maja  2020,  vendar   najve  č   od  nadomestila  pla  č  e  do  višine  
povpre  č  ne pla  č  e za leto 2019 v Republiki Sloveniji, prera  č  unane   na mesec. Prispevke za vsa
socialna zavarovanja,  ki so bili  oproščeni po prejšnjem stavku, v celoti  plačuje Republike
Slovenija. (*op. Prispevek zavarovanca se torej obračuna in odtegne, prispevek delodajalca
pa le obračuna, saj ga plača država) 

Izjema: Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije
oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od
70  %,  lahko  uveljavlja  povračilo  nadomestila  plače  le  v  višini  deleža,  ki  je  enak  deležu
njegovih prihodkov iz nejavnih virov.  

Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače 

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu z vlogo,
ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh
od napotitve delavca na za  č  asno   č  akanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020.   (*op.
vloga je že dostopna na spletni strani Zavoda) 

Ne  glede  na  prejšnji  odstavek  lahko  pravico  do  povra  č  ila  nadomestila  pla  č  e  uveljavi  
delodajalec, ki je napotil delavce na za  č  asno   č  akanje na delo oziroma pri katerem delavec  
zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13.
marca 2020,   č  e vloži vlogo iz prvega   odstavka tega   č  lena v osmih dneh od uveljavitve tega  
zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice. 

Kdo ne more uveljavljati pravice do povračila izplačanih nadomestil plače? 
 

- delodajalec, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, 
če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec 
ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih 
vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje vloge;  
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- če je nad njim uveden postopek stečaja.  
 

Vlogi, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za delavca na za  č  asnem  
č  akanju na   delo delodajalec priloži Izjavo iz 21.  člena tega zakona (*op. tu gre verjetno za
pisno napako v zakonu,  saj  21.  člen ne govori  o nikakršni  izjavi,  predvidevam pa, da se
besedilo nanaša na izjavo delodajalca, da delavcu/delavcem začasno ne more zagotavljati
dela zaradi posledic epidemije),  za katere pravilnost kazensko in materialno odgovarja, ter
dokazila  o  napotitvi  delavcev  na  za  č  asno    č  akanje  na  delo  zaradi   za  č  asne  nezmožnosti  
zagotavljanja  dela  iz  poslovnega  razloga (t.j.  pisna  odredba  delodajalca  o  napotitvi  na
čakanje na delo doma). 

Vlogi, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za delavca, ki zaradi višje
sile ne more opravljati dela, delodajalec priloži izjavo iz 21.  člena tega zakona (*op. tudi tu
gre verjetno za pisno napako v zakonu, saj 21. člen ne govori o nikakršni izjavi, predvidevam
pa, da se besedilo nanaša na izjavo delodajalca iz 25.  člena, da delavci dela ne opravljajo
zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih
objektivnih  razlogov ali  nemožnosti  prihoda  na delo  zaradi  ustavitve  javnega  prevoza ali
zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače), za katere
pravilnost kazensko in materialno odgovarja,  ter dokazila delavcev o upravi  č  eni odsotnosti  
zaradi  višje  sile,  ki  je  posledica  varstva  otrok  zaradi  zaprtja  vrtcev  in šol  ali  nemožnosti
prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. (*op.
tu ni jasno kakšna dokazila se zahtevajo- ali je dovolj sklicevanje na sprejete predpise, ali
želijo imeti tudi potrdila o vpisu, izpiske iz rojstne matične knjig, ipd. Potrebno bo preveriti pri
Zavodu ali pa vpogledati v morebitna navodila za izpolnjevanje vloge) 

Izjeme:  Delodajalec,  katerega  zaposlitve  so  neposredno  ali  posredno  sofinancirane  iz
proračuna  Republike  Slovenije  preko  posebnih  programov  in  lahko  uveljavlja  povračilo
nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo, v
vlogi navede delež financiranja iz proračuna Republike Slovenije v letu 2019.  

 

Odločanje o vlogi delodajalca: 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odlo  č  i o vlogi v roku osem dni s sklepom  . Sklep
o povračilu izplačanih nadomestil  plače mora zlasti vsebovati predmet, osnovo za izračun
nadomestil  plače,  način  izračuna  povračila  nadomestil  plače,  višino  povračila  nadomestil
plače,  vsebino  zahtevkov  za  povračilo  nadomestil  plače  in  njihovih  prilog,  razloge  za
zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in
poročanje, sankcije za kršitev sklepa ter nadzor nad njegovim izvajanjem.  

Rok za povračilo nadomestila plače: 

Povra  č  ilo  nadomestila  pla  č  e   (razen  za  delavce,  za  katere  plačilo  nadomestila  plače  ne
bremeni  delodajalca npr.  bolniška,  ki  je že v breme ZZZS, starševski  dopust,  ipd.-  to se
obračunava  in  zahteva  refundacija  normalno),  se  delodajalcu  izpla  č  uje  mese  č  no,  v  
sorazmernem  deležu  ali  v  celoti,  in  sicer 10.  dan  meseca,  ki  sledi  mesecu  izpla  č  ila  
nadomestila  pla  č  e  po  tem  zakonu  .  (*op.  torej  10.  v  naslednjem  mesecu  po  izplačilu
nadomestila plače)  

Delodajalcu pripada povračilo  nadomestila  plače za dejansko mesečno oziroma tedensko
obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na ta dan
dejansko delal.  
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Dolo  č  be glede povra  č  ila nadomestila pla  č  a zaradi za  č  asnega    č  akanja na delo se smiselno  
uporabljajo tudi za delno povra  č  ilo nadomestila pla  č  e v primerih, ko delavec zaradi višje sile  
ne opravlja dela.  

 

Izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil plače ter izvajanjem sklepa 

Delodajalec,  ki  uveljavi  povračilo  nadomestil  plač,  mora  Zavodu  Republike  Slovenije  za
zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz
sklepa.  V  primeru  nadzora  na  kraju  samem  mora  Zavodu  Republike  Slovenije  za
zaposlovanje  omogočiti  vpogled  v  računalniške  programe,  listine  in  postopke  v  zvezi  z
izvajanjem tega zakona.  

Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in izvajanja nadzora ima Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje pravico brezplačno pridobivati podatke o delavcih na začasnem
čakanju na delo iz zbirk podatkov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Finančne uprave Republike Slovenije,
in sicer: - osebno ime, - enotno matično številko občana, - zavarovalno podlago ter - podatke
o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost.   

Za  namene  izvajanja  nadzora  nad  izpolnjevanjem  obveznosti  iz  sklepa  delodajalca  ima
Zavod  Republike  Slovenije  za  zaposlovanje  pravico  tudi  neposredno  od  delodajalca
pridobivati dokazila in listine, iz katerih je razviden način uveljavljanja pravic po tem zakonu,
na katerih mora delodajalec prekriti oziroma iz katerih mora izločiti tiste dele listin, ki niso
nujni za ugotovitev razloga prenehanja zaposlitve in za vročitev takšne listine.  

Podatki, ki jih pridobi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi tega zakona, se
ne  smejo  pošiljati  tretjim  osebam,  hranijo  pa  se  deset  let  po  njihovi  pridobitvi,  razen  v
anonimizirani obliki za raziskovalne namene.  

Obveznosti delodajalca (Pozor, visoka sankcija za kršitve!) 

V obdobju prejemanja povra  č  ila izpla  č  anih nadomestil pla  č  e v skladu s tem zakonom mora  
delodajalec delavcem izpla  č  evati neto nadomestila pla  č  e  .  

V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec  ne sme odrejati nadurnega dela,  če to delo
lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.  

Če  delodajalec  delavca  pozove,  da  se  vrne  na  delo,  o  tem  predhodno  obvesti  Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje. Če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o
tem obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti.  

Č  e delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom, mora prejeta sredstva  
v celoti vrniti v trikratni višini.  

Delodajalec,  ki  prejema ali  je  prejemal  sredstva  v  skladu  s  tem zakonom,  mora  prejeta
sredstva vrniti v celoti,   č  e za  č  ne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,  
v obdobju:  

- prejemanja sredstev IN   
- po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.    
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Inšpekcijski nadzor 

Inšpekcijski nadzor opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki
urejajo inšpekcijski nadzor.  

  

OPROSTITEV PLA  Č  ILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO   
ZAVAROVANJE ZA ZAPOSLENE, KI DELAJO (velja le za zasebni sektor) 

Za delavce iz  prvega do    č  etrtega in  šestega odstavka 14.    č  lena ZPIZ-2   (to  so:  delavci  v
delovnem razmerju na območju Republike Slovenije; izvoljeni  ali  imenovani nosilci  javne ali  druge
funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne
samouprave, če prejemajo za to funkcijo plačo; delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s
sedežem v  Republiki  Sloveniji,  ki  so  bili  poslani  na  delo  v  tujino  in  niso  obvezno zavarovani  po
predpisih države, v katero so bili poslani, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno; delavci, ki
so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah,
tujih  diplomatskih  in  konzularnih  predstavništvih,  če posebni  predpis  ali  mednarodna pogodba ne
določa drugače; delavci v delovnem razmerju, ki  pri  delodajalcu izpolnjujejo pogoje za vključitev v
zavarovanje  tudi  na podlagi  16.  člena tega zakona,  vendar  so prednostno zavarovani  na podlagi
delovnega razmerja.)  so delodajalci oproš  č  eni pla  č  ila prispevkov za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje  v  mesecu  aprilu  in maju  2020.  Prispevek  za  pokojninsko  in  invalidsko
zavarovanje v tem   č  asu v celoti pla  č  uje Republika   Slovenija. (*op. Prispevek zavarovanca se
torej obračuna in odtegne, prispevek delodajalca pa le obračuna, saj ga plača država) 
 
Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu,  ki dela in    č  igar zadnja izpla  č  ana  
mese  č  na   pla  č  a  ni  presegla  trikratnika  minimalne  pla  č  e  (2.821,74  EUR  bruto),  izpla  č  ajo  
mese  č  ni krizni dodatek v   višini 200 eurov, ki je oproš  č  en pla  č  ila vseh davkov in prispevkov.  
(*op. gre torej za neto znesek, velja pa le za tiste ki dejansko delajo, ne pa tudi tiste, ki npr.
koristijo dopust) 
 
Izjema:  Neposredni  in  posredni  uporabniki  proračuna  Republike  Slovenije  in  občinskih
proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni
klasifikaciji dejavnosti, niso upravičeni do ukrepov iz tega člena.  
 
 
DODATNO POJASNILO, V IZOGIB NEJASNOSTIM: 
 
ZA  PRIDOBITEV  PRAVIC  PO  TEM  ZAKONU  NI  VEČ RELEVANTNO  ŠTEVILO  (%)
DELAVCEV, KI NE DELAJO (ZARADI ČAKANJA ALI VIŠJE SILE), PRAV TAKO V ZVEZI S
PRIDOBLJENIMI  PRAVICAMI  PO  TEM  ZAKONU  NI  NOBENIH  OMEJITEV  GLEDE
MOREBITNEGA KASNEJŠEGA ODPUŠČANJA DELAVCEV. 
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SAMOZAPOSLENI 

 
IZREDNA POMO  Č   V OBLIKI MESE  Č  NEGA TEMELJNEGA DOHODKA (v nadaljevanju   
tudi MTD) 

 
Upravičenci  
 
Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki
zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu,
in sicer:  

- samozaposleni,   ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno
zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za
obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi,  

- verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti  , ki ima na podlagi
27. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 –
ZUJF  in  100/13)  pravico  do  namenske  državne  finančne  pomoči  iz  državnega
proračuna  za  pokritje  prispevkov  za  socialno  varnost  v  višini  naslednjih  vrst
prispevkov za socialno varnost in  

- kmet,   ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17.
člena  ali  petega  odstavka  25.  člena  ZPIZ-2  in  ne izpolnjuje  pogojev  za  obvezno
vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.  

 
Za  samozaposlene  iz  prve  alineje  prejšnjega  odstavka  se  štejejo  tudi  družbeniki,  ki  so
poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16.   č  lena ZPIZ-2.   
 
Višina MTD 
V višini 350 eurov za mesec marec 2020 in po 700 eurov za meseca april in maj 2020, če so
opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.  
 
Kdo ni upravičen do MTD 
 
Do izplačila MTD ni upravičena oseba iz prvega in drugega odstavka tega poglavja, ki  ne
pla  č  uje   obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedav  č  nih obveznosti v skladu z  
zakonom, ki ureja finan  č  no upravo, ki jih pobira dav  č  ni organ,   č  e ima na dan uveljavitve tega  
zakona nepla  č  ane zapadle   dav  č  ne obveznosti.    
 
Način uveljavitve in rok za uveljavitev MTD ter izplačilo MTD 
 
Za  izplačilo  mesečnega  temeljnega  dohodka  mora  upravičenec  preko  informacijskega
sistema Finan  č  ne  uprave  Republike  Slovenije  predložiti  izjavo,  s  katero  izjavlja,  da  je  
samozaposlen,  kmet  ali verski  uslužbenec  in  da  zaradi  epidemije  ne  more  opravljati
dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.  
 
Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:  

- vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s
prihodki v mesecu februarju 2020 ALI 

- vsaj  50  %  zmanjšanje  prihodkov  upravičenca  v  mesecu  aprilu  ali  maju  2020  v
primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.  
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Upravičencu: 
- ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike

Slovenije MTD 25. aprila 2020.  
- ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca

marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije MTD do 10. maja
2020. 

- ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali
tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije MTD
10. junija 2020.   

 
Upravičenec, ki izpolni (zgoraj navedene) pogoje, prejme mesečni temeljni dohodek v višini
350 eurov za mesec marec 2020, 700 eurov za april 2020 in 700 eurov za maj 2020.  Če
poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov
za posamezne mesece.  
 
Upravičenec  predloži  izjavo  preko  informacijskega  sistema  Finan  č  ne  uprave  Republike  
Slovenije  v elektronski obliki  do 31. maja 2020. Predloga obrazca izjave je objavljena na
portalu eDavki.  
 
MTD za mesece marec,  april  in  maj  2020 izplača Finančna uprava Republike  Slovenije.
Sredstva za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka se zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije.  
 
Vračilo MTD 
 
Izjava  upravičenca,  da  zaradi  epidemije  ne  more  opravljati  dejavnosti  ali  jo  opravlja  v
bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani
Finančne uprave Republike Slovenije.  
 
Do pomoči  v obliki  MTD so upravičeni  tisti  samozaposleni,  ki  jim bodo prihodki  v prvem
polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju
2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da
ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. (*op. Glede na to, da je
za MTD potrebno zaprositi pred iztekom prve polovice leta, in sicer do 31.5.2020, se za MTD
zaprosi  na  podlagi  nekih  predvidevanj  in  vnaprejšnjih  ocen.  Morebitno  neizpolnjevanje
pogojev nato preverite po stanju na dan 30.06.2020 (primerjava prve polovice leta 2020 s
prvo polovico leta 2019), nato pa še po stanju na dan 31.12.2020 oz. verjetno bo skrajni čas
ob pripravi bilanc (roka namreč zakon ne določa). Pozor! V kolikor ugotovite, da pogojev ne
izpolnjujete  in  bo potrebno vračanje  MTD,  je  nujno  potrebna samoprijava,  v  nasprotnem
primeru lahko, poleg vračanja prejetih sredstev, sledi tudi kazen- globa) 
 

OPROSTITEV PLA  Č  ILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE OSEBE, VERSKE  
USLUŽBENCE, 

DRUŽBENIKE IN KMETE 

Upravičenci 
 
Samozaposlene osebe (sem sodijo osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno
pokojninsko in  invalidsko zavarovanje  vključene na podlagi  prvega odstavka 15.  člena in
prvega  odstavka  16.  člena  ZPIZ-2;  kmetje,  ki  so  v  obvezno  pokojninsko  in  invalidsko
zavarovanje  vključeni  na  podlagi  17.  člena  ali  petega  odstavka  25.  člena  ZPIZ-2  in  ne
izpolnjujejo  pogojev  za  obvezno  vključitev  v  obvezno  zavarovanje  tudi  na  kakšni  drugi
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podlagi; verski uslužbenci registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti) so za mesec april
in maj 2020 oproš  č  eni pla  č  ila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.   (*op.
tu izrecno sicer ni določenih cenzusov glede prihodkov, vendar jaz osebno predvidevam, da
tudi  v  tem  primeru  veljajo  enaki  pogoji  kot  za  MTD,  saj  moraš  podati  izjavo  da  zaradi
epidemije ne moreš opravljati dejavnosti ali jo opravljaš v bistveno zmanjšanem obsegu, pri
čemer je definicija »bistveno zmanjšanega obsega dela« le ena- v tistem členu, ki govori o
MTD,  in  sicer  pomeni  bistveno  zmanjšan  obseg  dela  »vsaj  50  % zmanjšanje  prihodkov
upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020«).

Kdo ni upravičen do oprostitve plačila prispevkov 
 
Do oprostitve plačila prispevkov iz prejšnjega odstavka ni upravičena oseba:  

- ki do dneva uveljavitve tega zakona ni zavarovana na podlagi prvega odstavka 15.
člena  in  prvega  odstavka  16.  člena  ZPIZ-2  ali  na  podlagi  17.  člena  (*op.  to  so
samozaposleni, družbeniki, kmetje) ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,  

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ,  če ima na dan vloge
neporavnane zapadle davčne obveznosti.  

 

Način uveljavitve upravičenja do oprostitve plačila prispevkov in rok za uveljavitev 
 
Upravičenec predloži izjavo v skladu z 37.  členom tega zakona (t.j. Izjava upravičenca, da
zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu).
Za posamezni mesec so  upravi  č  enci upravi  č  eni,    č  e izjavo predložijo najpozneje do konca  
meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev pla  č  ila prispevkov  , razen za mesec marec, za
katerega lahko vložijo do konca aprila. (*op. Pozor: besedilo je v delu, ki se nanaša na mesec
marec, nejasno oz. v nasprotju s 1. odstavkom 38. člena Zakona, saj 1. odstavek 38. člena
Zakona sploh ne govori o možnosti oprostitve prispevkov za marec, temveč samo in izključno
za april  in  maj… menim, da gre za napako v besedilu  in  da za marec oprostitve plačila
prispevkov sploh ni mogoče uveljavljati) 
 
Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje MTD se uporabi
ista  izjava.  Upravičenec  predloži  izjavo  preko  informacijskega  sistema  Finan  č  ne  uprave  
Republike  Slovenije  v elektronski  obliki.  Predloga obrazca izjave je  objavljena na portalu
eDavki. Izjava je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave
Republike Slovenije. Oproščene prispevke za socialno varnost po prvem odstavku tega člena
na  podlagi  podatkov  Finančne  uprave  Republike  Slovenije  v  celoti  zagotavlja  Republika
Slovenija.  
 
Zavezanec,  ki  izpolnjuje  pogoje  za  oprostitev  plačila  prispevkov  za  socialno  varnost
prispevke v obra  č  unu prispevkov samo obra  č  una  .  
 
Za mesece,  za katere zavarovanec uveljavlja  oprostitev plačila  prispevkov po tem  členu,
zavarovanec ne sme predložiti obra  č  una prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno  
osnovo v skladu s šestnajstim odstavkom 145.   č  lena ZPIZ-2   (*op. torej za april in maj ne sme
imeti višje zavarovalne osnove, kot jo določa drugi, tretji in četrti odstavek 145. člena ZPIZ-2)
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Vračanje oproščenih prispevkov v primeru neresnične izjave 
 
Č  e se naknadno ugotovi, da izjava samozaposlenega vsebuje neresni  č  ne podatke   (*op. torej
če se ugotovi, da ne drži, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v
bistveno zmanjšanem obsegu – glej definicijo bistveno zmanjšanega obsega zgoraj »vsaj 50
% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v
mesecu  februarju  2020«),  so  prejemniki  dolžni  vrniti  oproš  č  ene  prispevke  za  socialno  
varnost, skupaj z zakonsko dolo  č  enimi   zamudnimi obrestmi. (*op. To po mojem mnenju velja
v  primeru,  da  se  ugotovi,  da  je  prišlo  do  zlorabe oz.  namernega  navajanja  neresni  č  nih  
podatkov.    Č  e  pa  upravi  č  enec  naknadno  ugotovi,  da  ni  izpolnjeval   pogojev  in  naredi
samoprijavo,  pa  mora  vrniti  sredstva  v  roku  30  dni  po  prejemu  odlo  č  be  FURS,  kar  bo  
pojasnjeno v nadaljevanju pod »vra  č  ilo prejetih sredstev«)   
 
POZOR:  ČETUDI PO TEM ZAKONU SAMOZAPOSLENI NE BI IZPOLNJEVAL POGOJEV
ZA  OPROSTITEV  PLAČILA  PRISPEVKOV,  PA  ZANJ  KLJUB  TEMU  VELJA  ODLOG
PLAČILA PRISPEVKOV PO ZIUPP (ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU
PLAČ IN PRISPEVKOV), IN SICER SE PLAČILO PRISPEVKOV, KI ZAPADEJO V PLAČILO
MESECA  APRILA,  MAJA  IN  JUNIJA  2020  ODLOŽI  DO  NAJKASNEJE  31.03.2022,
PRISPEVKI  PA  SE  DO  TAKRAT  LAHKO  PLAČAJO  V  ENKRATNEM  ZNESKU  ALI
OBROČNO. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
 
Zavarovancem iz 28. člena ZZVZZ (sem sodijo tudi zaposleni, samozaposleni, družbeniki, ki
so  hkrati  poslovodne  osebe,…)  ,  ki  imajo  na  dan  uveljavitve  tega  zakona pravico  do
nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali
v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo OZZ), ali pravico do nadomestila
OZZ pridobijo po uveljavitvi tega zakona, se nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja.  
 
Nadomestilo OZZ se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja od uveljavitve
tega  zakona  do  prenehanja  razlogov  za  začasno  zadržanost  od  dela  s  pravico  do
nadomestila OZZ, oziroma,  če razlogi za to začasno zadržanost trajajo v  času veljavnosti
tega zakona, do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike
Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 31.
maja 2020. (*op. bolniška je torej od uveljavitve zakona do zaključka bolniške, vendar najdlje
do prenehanja razlogov za ukrepe po tem zakonu, a največ do 
31.5.2020, v breme ZZZS, ne glede na razlog bolniške odsotnosti) 
 
Višina nadomestila OZZ 
 
Višina nadomestila OZZ znaša:  

- za delavca: v višini nadomestila, ki ga delodajalec obra  č  una in pla  č  a delavcu v skladu  
s 137. č  lenom ZDR-1 (enako obra  č  unavanje bolniške kot  doslej,  le zavezanec za  
pla  č  ilo  je,  ne  glede   razlog  bolniške,  država) (*op.  prvih  30  delovnih  dni  80%
povprečne plače prejšnjega meseca za bolezen in poškodbo izven dela oz. 100% za
poklicno bolezen in poškodbo pri delu. Od 31. delovnega dne dalje (za prvih 90 dni)
nadomestilo znaša 90 % od osnove (osnova je tokrat povprečna mesečna plača in
nadomestila  oziroma povprečna  osnova  za  plačilo  prispevkov  v  koledarskem letu
pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela) v vseh primerih, razen
v  primeru  zadržanosti  od  dela  zaradi  poklicne  bolezni,  poškodbe  pri  delu,  nege
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družinskega  člana, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist
druge osebe in posledic darovanja krvi, ko nadomestilo znaša 100 % od osnove) 

- za  drugega  zavarovanca  iz  28.  člena  ZZVZZ  (v  nadaljnjem  besedilu:  samostojni
zavezanec): v višini nadomestila, ki je za prvih 90 dni za  č  asne zadržanosti od dela v  
breme obveznega zdravstvenega  zavarovanja  dolo  č  eno v 31.    č  lenu ZZVZZ.   (*op.
nadomestilo  znaša  90  %  od  osnove  (osnova  je  povprečna  mesečna  plača  in
nadomestila  oziroma povprečna  osnova  za  plačilo  prispevkov  v  koledarskem letu
pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela) v vseh primerih, razen
v  primeru  zadržanosti  od  dela  zaradi  poklicne  bolezni,  poškodbe  pri  delu,  nege
družinskega  člana, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist
druge osebe in posledic darovanja krvi, ko nadomestilo znaša 100 % od osnove) 

 
Način in rok povračila OZZ 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:  

- povrne  delodajalcu   izplačano  nadomestilo  OZZ v  60  dneh  po  predložitvi  njegove
zahteve za povračilo nadomestila OZZ;  

- izpla  č  a samostojnemu zavezancu   nadomestilo OZZ v 30 dneh po predložitvi njegove
zahteve za izplačilo nadomestila OZZ.  

 
Rok za vložitev zahteve za povračilo OZZ 
 
Delodajalec  in  samostojni  zavezanec  vložita  zahtevo  v  elektronski  obliki  pri  Zavodu  za
zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020.  
Poslovodni  organ  Zavoda  za  zdravstveno  zavarovanje  Slovenije  lahko  naknadno  določi
natančnejši način vlaganja zahteve. 
 
Če  ni  s  tem  zakonom  drugače  določeno,  se  glede  obračuna,  izplačila  in  povračila
nadomestila OZZ smiselno uporabljajo določbe ZZVZZ in na njegovi podlagi izdanih aktov, ki
urejajo nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela,  ki  je pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.  
 
Rok za povračilo  oziroma izplačilo  nadomestila  OZZ (glej  zgoraj  »Način  in  rok povračila
OZZ«) se uporablja tudi za zahteve za povračilo oziroma izplačilo nadomestila plače med
začasno  zadržanostjo  od  dela,  ki  je  pravica  iz  obveznega  zdravstvenega  zavarovanja  v
skladu z ZZVZZ,  ki  so predložene Zavodu za zdravstveno zavarovanje  Slovenije  do 30.
septembra 2020. (*op. 60 oz. 30 dni po predložitvi zahteve)  
 
Nadomestila OZZ se Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrnejo iz proračuna
Republike Slovenije.  
 
Izjeme: Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za neposredne in posredne uporabnike
proračuna Republike Slovenije.  
 

DAVKI 
 
Obroki predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb 
 
Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020,  ki dospejo v pla  č  ilo v  
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obdobju  po uveljavitvi  tega  zakona  do  31.  maja  2020,  se  ne  pla  č  a  (*op.  torej  pla  č  ila  
akontacije, ki bi zapadla v aprilu in maju 2020).  
 
Neplačani  obroki  predhodne  akontacije  dohodnine  oziroma  akontacije  dohodnine  po
prejšnjem odstavku se ne štejejo za obračunane. (*op. neplačane vrednosti se poračunajo pri
letnem obračunu davka v letu 2021)  
 

VRA  Č  ILO PREJETIH SREDSTEV   
 
Subjekti, ki so uveljavili:  

- povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem  čakanju na delo po tem zakonu
(Poglavje 

1.1),  
- povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela po tem

zakonu (Poglavje 1.1),  
- oprostitev plačila prispevkov po tem zakonu (28., 33 in 38. člen) ali  
- izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka  morajo v primeru, da je od

uveljavitve  tega  zakona  prišlo  do  delitve  dobička,  izplačil  dela  plač za  poslovno
uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva, skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. (*op. tu se torej vračajo zneski z zakonskimi
zamudnimi obrestmi!) 

 
Subjekt,  ki  je  uveljavil  upravičenja po tem zakonu  in naknadno ugotovi,  da ni  izpolnjeval
pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finan  č  no upravo Republike Slovenije in znesek  
prejete pomo  č  i vrne   na podlagi ugotovitvene odlo  č  be v roku 30 dni  . (*op. tu torej ni obresti,
vrne se le  glavnico,  v  roku 30 dni  po vročitvi  odločbe,  pri  čemer pa zakon ne določa v
kakšnem roku po »ugotovitvi, da ne izpolnjuje pogojev« mora subjekt o tem obvestiti FURS…
vsekakor pa je priporočljivo to storiti čim prej po ugotovitvi tega dejstva). 
 
Nadzor nad uveljavljanjem pravic izvaja Finančna uprava Republike Slovenije. 
 
 

KAZENSKE DOLO  Č  BE   
 
Kazenske določbe na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost 
 
Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki:  

- izplača nadomestila plače v nasprotju s tem zakonom (prvi odstavek 31. člena),  
- v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače delavcem odredi nadurno delo

ali  ne obvesti  Zavoda Republike  Slovenije  za zaposlovanje v primeru,  da delavca
pozove, da se vrne na delo, ali ne obvesti Zavoda z dnem prenehanja odsotnosti, če
delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile (drugi in tretji odstavek 31. člena),  

- ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora (prvi odstavek 30. člena),  
- ne  obvesti  Finančne  uprave  Republike  Slovenije  o  naknadni  ugotovitvi  o

neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po tem zakonu (drugi odstavek 99. člena).  
 
Z  globo  od  1.500  do  8.000  eurov  se  kaznuje  delodajalec,  ki  zaposluje  deset  ali  manj
delavcev, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.  
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Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, če stori prekršek iz
prvega odstavka. 
 
 Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik,  če stori prekršek iz
prvega odstavka. 
 
Višina globe v hitrem prekrškovnem postopku 
 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od
najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.  
 

PREHODNE IN KON  Č  NE DOLO  Č  BE   
 
Prehodna določba na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost 
 
Določbe Zakona o ukrepih na področju plač in prispevkov,  ki  se nanašajo na pravico do
delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, se
ne uporabljajo za   č  as   trajanja za  č  asnih ukrepov iz tega zakona  .  
 
Ne glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni
list RS, št. 36/20)  Zavod RS za zaposlovanje v obdobju trajanja za  č  asnih ukrepov iz tega  
zakona vse vloge za uveljavljanje delnega povra  č  ila pla  č   delavcem na za  č  asnem   č  akanju na  
delo obravnava v skladu z dolo  č  bami tega zakon  a.  
 
Izjema iz prejšnjega odstavka velja tudi za vloge za uveljavitev pravice do delnega povra  č  ila  
izpla  č  anih   nadomestil pla  č  e delavcem na za  č  asnem   č  akanju na delo, vložene pri Zavodu RS  
za zaposlovanje v obdobju od vklju  č  no 28. marca 2020 do uveljavitve tega zakona  . 

 
OSTALA PODROČJA- POUDARKI KLJUČNIH NOVOSTI  

(za podrobnosti glej zakon) 
 

SOCIALNO VARSTVO, PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV IN 
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ NASLOVA 
STARŠEVSKEGA VARSTVA 

 
Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence 
 
Upravičenci  do  enkratnega  solidarnostnega  dodatka  za  upokojence  so  osebe  s  stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700,00
eurov ali manj.  
 
Upravičencem  iz  prejšnjega  odstavka  se  enkratni  solidarnostni  dodatek  za  upokojence
izplača v naslednjih zneskih:  

- uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 eurov, se enkratni
solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov,  

- uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 eurov, se
enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 eurov in  

- uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 eurov, se
enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 eurov.  
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Ob  upoštevanju  zneskov  iz  prejšnjega  odstavka  se  enkratni  solidarnostni  dodatek  za
upokojence izpla  č  a  tudi  prejemnikom  nadomestil  iz  invalidskega  zavarovanja,  ki  so  
brezposelne osebe in imajo stalno prebivališ  č  e v Republiki Sloveniji  .  
 
Pri določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina
pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila tega dodatka.  
 
Enkratni  solidarnostni  dodatek za upokojence se izplača ob izplačilu  pokojnine za mesec
april.  
 
Sredstva  za  izplačilo  enkratnega  solidarnostnega  dodatka  za  upokojence  zagotavlja
Republika Slovenija iz državnega proračuna.  
 
Enkratni  solidarnostni  dodatek  za  upokojence  se  ne  šteje  v  dohodek  upravičenca  za
uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke. Ne glede na zakon,
ki  ureja  dohodnino,  se  od  enkratnega  solidarnostnega  dodatka  za  upokojence  ne  plača
dohodnina. Od enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence se ne plačuje prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje.  
 

Enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb 
 
Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka po tem členu so tisti, ki so upravičeni do
denarne  socialne  pomoči  oziroma  varstvenega  dodatka  po  zakonu,  ki  ureja  socialno
varstvene prejemke, za mesec april 2020 in niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega
dodatka za upokojence, ki je opisan zgoraj.  
Enkratni solidarnostni dodatek iz tega  člena se izplača skupaj z denarno socialno pomočjo
oziroma varstvenim dodatkom za mesec april 2020 v višini 150,00 eurov.  
 
Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 eurov se izplača tudi vsem rednim študentom s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 30. aprila 2020.  
 
Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz
državnega proračuna.  
 
Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po
predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od
enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine ne plača dohodnina.  
 
Ne glede na 33.  člen ZUPJS se  pravice iz javnih sredstev, ki se izte  č  ejo v mesecu marcu  
2020 oziroma v č  asu izvajanja ukrepov v skladu z 20.   č  lenom tega zakona   (t.j. do 31.5.2020
oz.  če do 15.5.2020 epidemija ne bo preklicana, do 30.6.2020),  s tem zakonom mese  č  no  
podaljšujejo za   č  as enega meseca,   dokler trajajo ukrepi v skladu z 20.   č  lenom tega zakona  . 
 
Šteje se, da je vloga  za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in za sporočanje sprememb
okoliščin,  ki  vplivajo  na pravico,  ki  se nanaša na obdobje  od 1.  aprila  do prvega dne v
mesecu,  v  katerem  prenehajo  ukrepi  v  skladu  z  20.  členom  tega  zakona,  vložena
pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem prenehajo ukrepi v skladu z
20.  členom tega zakona. Šteje se, da je vloga  za podaljšanje pravic iz javnih sredstev iz
prvega odstavka tega člena vložena pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem prenehajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona.  
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Do konca epidemije se poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev te pravice, in sicer za 100,00 eurov za družino s tremi otroki in za 200,00 eurov za
družino s štirimi ali več otroki.  

 

JAVNE FINANCE 
 
Plačilni rok proračunskih uporabnikov, kadar je upnik zasebni subjekt  
 
Plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom
se skrajša na 8 dni.  
 
Plačilni roki, kadar je upnik javni organ. 
 
Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12) so
plačilni roki 60 dni, kadar je upnik javni organ. Navedeni rok za plačilo ostane v veljavi še eno
leto po razglasitvi konca epidemije. 
 
 

ODLOG PLA  Č  ILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV    
(glej tudi že sprejeti Zakon o interventnem ukrepu odloga pla  č  ila obveznosti kreditojemalcev)   
 
Poroštvo 
 
Republika Slovenija kot porok odgovarja banki ali hranilnici (v nadaljnjem besedilu: banka) iz
prvega  odstavka  2.  člena  Zakona  o  interventnem  ukrepu  odloga  plačila  obveznosti
kreditojemalcev (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev
iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK v višini:  

- 25 % zneska dvanajstih odloženih mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju,
za katerega  je  bil  dogovorjen  odlog  (to  velja  za  vse  tiste,  ki  jim  ni  bilo  začasno
prepovedano opravljanje dejavnosti in ki niso fizične osebe), ali 

- 50  % zneska  dvanajstih  odloženih  obrokov  kreditov,  ki  bi  zapadli  v  obdobju,  za
katerega je bil dogovorjen odlog v primeru kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za
katero je bilo z vladnim ali  ob  č  inskim odlokom dolo  č  eno, da se opravljanje storitve  
oziroma  prodaja  blaga zaradi  epidemije  virusa  za  č  asno  prepove,  in  v  primeru  
kreditojemalcev, ki so fizi  č  ne osebe  .  

 
Banka  lahko  zahteva  izpolnitev  poroštvene  obveznosti  Republike  Slovenije  iz  prejšnjega
odstavka  tudi  v  primeru  kreditnih  pogodb,  ki  so  bile  v  obdobju  veljavnosti  tega  zakona
sklenjene  skladno  s  sedmim  odstavkom  2.  člena  ZIUOPOK  za  namen  zagotavljanja
likvidnosti zaradi posledic epidemije.  
 
Za ostale podrobnosti glede poroštva glej Zakon. 
 

JAVNO NARO  Č  ANJE   
 
Mejne vrednosti za javna naročila 
 
Ne glede  na določbe Zakona o javnem naročanju  (Uradni  list  RS,  št.  91/15 in  14/18;  v
nadaljnjem  besedilu:  ZJN-3)  se  do  15.  novembra  2020  ZJN-3  na  splošnem  področju
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uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je
enaka ali višja od 40.000 eurov za javno naro  č  ilo blaga ali  storitev ali projektni nate  č  aj in  
80.000 eurov za javno naro  č  ilo gradenj  .  
 
Pogodbene kazni  
 
V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitve ali izvedbe gradenj, ki so jih zasebnopravni
subjekti  sklenili  z  državnimi  organi  ali  samoupravnimi  lokalnimi  skupnostmi,  javnimi
agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi osebami
javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne
skupnosti in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v
boju  zoper  epidemijo,  se  v    č  asu  trajanja  epidemije   dolo  č  be  o  pogodbenih  kaznih  zaradi  
zamude ne uporabljajo,  pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja
epidemije. 
 

IZVRŠBA IN OSEBNI STE  Č  AJ   
 
Izvzetje prejemkov iz izvršbe in stečajne mase 
 
Vsi prejemki, izplačani na podlagi tega zakona, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in
zavarovanju in iz davčne izvršbe po ZDavP-2.  
Prejemki iz prejšnjega odstavka so izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju  
 
Odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi 
 
V izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem uveljavitve tega zakona odloži izvrševanje
sklepov o izvršbi.  Izvrševanje  sklepov o izvršbi  se ne odloži  samo v primeru,  če gre  za
izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 
 
V postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po ZDavP-2, se z dnem uveljavitve tega zakona zadrži
izvrševanje sklepov o izvršbi.  
 

FINAN  Č  NO POSLOVANJE PODJETIJ, POSTOPKI ZARADI  
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEGA PRENEHANJA 

 
Dodatni položaj insolventnosti 
 
Ne glede na 14.  člen ZFPPIPP velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba,
podjetnik  ali  zasebnik  postal  trajneje  nelikviden  tudi,  č  e  za  ve  č   kot  en  mesec  zamuja  z  
izpla  č  ili  pla  č   in  prispevkov   delavcem, od takrat  ko je prejel  povra  č  ila  nadomestil  pla  č  e in  
prispevkov na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe z namenom ohranitve delovnih
mest zaradi posledic epidemije na obmo  č  ju   Republike Slovenije. Domneva insolventnosti iz
prejšnjega stavka velja še štiri mesece po prenehanju ukrepov v skladu z 20.  členom tega
zakona.  
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Z ostale spremembe ZFPPIPP glej Zakon. 
 

Ta povzetek ne zajema določil Zakona glede : 
• javnega sektorja,  
• kmetijstva, gozdarstva, prehrane 
• odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi Zakona, ki ureja

pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
• upravljanja z vodami 
• kulture 
• znanosti in raziskovanja 
• preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
• zavarovalništva in trga finančnih instrumentov 
• izvajanja javnih storitev - varstva okolja 
• drugih področij. 
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