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OPOZORILO:
Zapisano temelji tudi na lastnih stališčih predavatelja in na podlagi zavzetih
stališčih pristojnih organov, ki pa se spreminjajo. Zato je ob branju teh
slajdov potrebno spremljati spremembe predpisov ter nove in
spremenjene razlage pristojnih razlagalcev zakonodaje.

PPT, ki ste ga prejeli, je avtorsko delo. Brez pisnega dovoljenja avtorjev je
prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in
druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli
obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v
elektronski obliki. Tako ravnanje je, razen v primerih iz 46. do 57. člena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.



Pregled interventne zakonodaje

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

2. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (ZIUOOPE).

4. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).

5. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

6. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
Covid-19 (ZIUOPDVE).



1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP):

• delno povračilo nadomestila plače delodajalcu za delavce, ki jim je odredil 
čakanje na delo,

• delno povračilo nadomestila plače delodajalcu, če je bila delavcu odrejena 
karantena in višje nadomestilo plače delavcu,

• odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene do 31. marca 
2022.

ZIUPPP je veljal od 13. marca do 31. maja 2020.

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je bilo jasno, da ukrep čakanja na delo po
ZIUPPP ne bo zadosten, zato je bil sprejet drugi interventni zakon ZIUZEOP. Le-ta je
izvajanje določb o čakanju na delo iz ZIUPPP zadržal, tretji interventni zakon
ZIUOOPE pa jih je v celoti razveljavil.

Pregled institutov po posameznih interventnih zakonih



2. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP):

• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter
oprostitev plačila prispevkov (21. – 32. člen),

• povračilo nadomestila plače delavcem zaradi odsotnosti zaradi višje sile ter
oprostitev plačila prispevkov (21. – 32. člen),

• oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
delavce, ki delajo (33. člen),

• mesečni krizni dodatek v zasebnem sektorju (33. člen) in v invalidskih podjetjih
in zaposlitvenih centrih (33b. člen),

• mesečni temeljni dohodek za samozaposlene (34. – 37. člen),

• oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene, verske
uslužbence in kmete (38. – 39. člen),

• nadomestilo plače za bolniško odsotnost v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja od 11. aprila do 31. maja 2020 (56. člen),

• obroki predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (62.
člen).

ZIUZEOP je veljal od 11. aprila do 31. maja 2020. Uporabljal pa se je od 13. marca
2020.



3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (ZIUOOPE):

• delno subvencioniranje dela s skrajšanim delovnim časom od junija do konca 
decembra 2020,

• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za junij 
2020.

ZIUOOPE velja od 31. maja 2020. 



4. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV):

• pri delu s skrajšanim delovnim časom je prinesel dodatne administrativne 
obremenitve, ki veljajo od 11. julija dalje,

• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo od julija do 
konca septembra 2020,

• delno povračilo nadomestila plače delodajalcu, če je bila delavcu odrejena 
karantena in višje nadomestilo plače delavcu od 11. julija do konca septembra 
2020.

ZIUPDV je veljal od 11. julija do 30. septembra 2020. 



5. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP):

• kratkotrajna 3-dnevna bolniška odsotnost v breme ZZZS od 24. oktobra do konca 
decembra, z možnostjo podaljšanja na podlagi sklepa vlade do 30. junija 2021,

• delna povrnitev nadomestila plače delodajalcu in višje nadomestilo plače 
delavcu zaradi višje sile (karantena ali varstvo otroka) od 1. septembra do konca 
decembra, z možnostjo podaljšanja na podlagi sklepa vlade za šest mesecev,

• delna povrnitev nadomestila plače delodajalcu pri čakanju na delo od 1. oktobra 
do konca decembra, z možnostjo podaljšanja na podlagi sklepa vlade za šest 
mesecev,

• možnost podaljšanja dela s skrajšanim delovnim časom še za šest mesecev,

• preventivno testiranje delavcev na Covid-19 ni boniteta.

• izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka – za oktober, november in 
december, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev in

• delna povrnitev izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile – od 1. 9. –
31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev.



6. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 
(ZIUOPDVE):

• Novosti pri čakanju na delo:

- ukrep velja do 31. 1. 2021,

- upravičeni delodajalci, če so bili registrirani vsaj na dan 1. 9. 2020 in imajo več kot 20 % 
upad povprečnih mesečnih prihodkov do 31. 8. 2020 (sprememba velja do 1. 10. 2020 
dalje),

- možnost 100 % nadomestila plače za november-januar pod posebnimi pogoji in zgornji 
limit povprečna mesečna plača v RS,

- pri 80 % nadomestilu plače za november-januar zgornji limit povprečna mesečna plača v 
RS,

- zoper sklep ZRSZ ni pritožbe, ampak možen le upravni spor (velja od 28. 11. dalje).

• Izvzem nekaterih delodajalcev iz upravičenosti do povračila nadomestila plače za 
karanteno in višjo silo (velja od 28. 11. dalje).

• Kot višja sila nova razloga: ustavitev javnega prevoza in zaprtje mej s sosednjimi državami 
(velja od 1. 9. dalje).

• Obveščanje IRSD o delu na domu (velja do 28. 11.do 31. 12. 2020 + 6m).

• Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.



• Odlog plačila davkov in prispevkov (do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja).

• Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. 

• Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme 
znotraj EU (od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021).

• Spremembe poroštvene sheme.

• Oprostitev plačila najemnine (od 19. 10. 2020 do preklica epidemije).



• Delodajalci so bili po ZIUZEOP lahko za določene delavce oproščeni plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca in delavca. 

• To je veljalo za plačo oziroma nadomestila plače, od 13. marca do 31. maja 2020 
(33/1 ZIUZEOP). Prispevek je v tem času plačala država. 

• Uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za PIZ je bila odločitev in ne obveza 
delodajalca, zato se je tej pravici lahko odpovedal.

• Pri oprostitvi plačila prispevkov za PIZ od plač in nadomestil plač, za delavce, ki 
so med 13. marcem in 31. majem 2020 delali, ni bilo za delodajalce določenih 
nobenih posebnih pogojev. V smislu pogoja glede upada prihodkov, da 
delodajalec ni smel biti davčni dolžnik in podobno.

• Sprva omejitev po 99. členu ZIUZEOP, kasneje spremenjena z ZIUZEOP-A.

• Tudi v primeru, da je pri subjektu od 11. aprila 2020 prišlo do izplačila dobička, 
nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu 
oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 
oziroma za leto 2020, delodajalcu zneska oproščenih prispevkov ni treba vrniti.

Oprostitev plačila PIZ za delavce, ki delajo



• Tako je bila delodajalčeva odpoved pravici do oprostitve plačila prispevkov
smiselna le v primerih, ko je delodajalec že v naprej vedel, da ne bo izpolnjeval
pogojev za državno pomoč, kot izhaja iz 20.a člena ZIUZEOP (med drugimi pogoj,
da skupni znesek javnih sredstev ne sme preseči 800.000 eur na posamezno
podjetje) in bi moral te prispevke plačati naknadno.

• Če delodajalec delavcu ni izplačal nadomestila plače ali če ne omogoči
administrativnega in finančnega nadzora, je ta kršitev prekršek, za katerega je
predpisana globa (104/1 ZIUZEOP).



• Upravičen delodajalec je moral po ZIUZEOP vsakemu delavcu, ki je od 13. marca 
do 31. maja 2020 delal, izplačati krizni dodatek. 

• Do njega so bili upravičeni delavci, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni 
presegla trikratnika minimalne plače. 

• Mesečni krizni dodatek je znašal 200 EUR, in je bil oproščen plačila vseh davkov 
in prispevkov (33/2 ZIUZEOP). Veljala so še posebna pravila glede izračunavanja 
sorazmernega dela kriznega dodatka.

• Delodajalec je moral delavcem, ki so izpolnjevali pogoje, izplačati krizni dodatek 
tudi v primeru, če se je odpovedal pravici do oprostitve plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pomeni, da izplačilo kriznega dodatka 
ni odvisno od tega, ali se bodo delodajalcu ti prispevki oprostili ali pa se bo tej 
pravici odrekel.

• Delavec lahko v primeru, da mu delodajalec ni izplačal kriznega dodatka, v roku
petih let od zapadlosti terjatve vloži tožbo na delovno in socialno sodišče (202.
člen ZDR-1).

• Neizplačilo kriznega dodatka je prekršek, za katerega je predpisana globa (104/1
ZIUZEOP).

Krizni dodatek



Čakanje na delo

Obdobje čakanja na delo
Ureditev v 
interventnem 
zakonu

Povračilo s strani 

ZRSZ
Zgornji limit

Od 13. marca do 31. maja 2020 ZIUZEOP (PKP2) Bruto II 1.753,84 EUR

Junij 2020 ZIUOOPE (PKP3) 80 % bruto I 892,50 EUR

Od julija do septembra 2020 ZIUPDV (PKP4) 80 % bruto I 892,50 EUR

Oktober 2020 ZZUOOP (PKP5)
80 % bruto I 892,50 EUR

November 2020 – januar 2021
ZZUOOP (PKP5)

+ ZIUOPDVE (PKP 6)

80 % bruto I
1.799,07 EUR

November 2020 – januar 2021

ZZUOOP (PKP5)

+ ZIUOPDVE (PKP 6) 100 % bruto I 1.799,07 EUR



NOVO PO PKP 6

Upad prihodkov:

• Od marca do septembra je bil kot pogoj, da je delodajalec upravičen do delne
povrnitve nadomestila plače, določen več kot 10 % upad prihodkov. Od oktobra
dalje pa je pogoj več kot 20 % upad prihodov. Vseskozi pa je bil pogoj, da je
delodajalec moral pričeti poslovati do 12. marca 2020.

• ZIUOPDVE ta časovni mejnik prestavlja na kasnejši datum. Določa, da če v letu
2019 delodajalci niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti, ki so bili
registrirani najkasneje na dan 1. september 2020 in se jim bodo povprečni
mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za
več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta
2020. S tem je omogočena vložitev vloge tudi delodajalcem, ki so registrirani po
12. marcu 2020. Vendar bodo upravičeni do delnega povračila nadomestila
plače le, če bodo lahko izkazali upad mesečnih prihodkov, za kar se zahteva
najmanj en mesec neprekinjenega poslovanja.

• To velja od 1. 10. 2020 dalje.

• POZOR: Delodajalci, ki so bili registrirani v obdobju od 12. februarja do 1.
septembra 2020 in so delavce napotili na čakanje na delo že od 1. oktobra 2020,
lahko vložijo vlogo do 7. 12. 2020.



Velikost povrnjenega nadomestila plače delodajalcu

• Po ZZUOOP je bila velikost povrnjenega nadomestila plače delodajalcu s
strani zavoda za zaposlovanje omejena z najvišjim zneskom za brezposelnost
(892,50 EUR bruto I). ZIUOPDVE v ZZUOOP zgornji limit za nadomestila
plače, izplačane od vključno novembra 2020 do januarja 2021, zvišuje na
višino povprečne mesečne plače v RS (73/2 ZZUOOP). Zadnji dostopni
podatek je za september 2020 in znaša 1.799,07 EUR.

• ZIUOPDVE je s posegom v ZZUOOP tudi omogočil, da lahko znaša višina
delnega povračila nadomestila plače, izplačanega za obdobje november
2020 do januar 2021, 100 % bruto I. To velja le za delodajalce, pri katerih
skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 začasnega
okvirja, ni presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje. V maksimalno
določen znesek se všteva tudi pomoč, ki jo bo delodajalec prejel do konca
upravičenosti po ZZUOOP. Vsi navedeni zneski morajo biti izraženi kot bruto
zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev. Višina delnega povračila
nadomestila plače, izplačanega za obdobje november 2020 do januar 2021,
je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS (73/3 ZZUOOP). Ukrep se
izvaja v skladu s točko 3.1 začasnega okvirja.



• Delodajalec mora vlogi za 100 % uveljavitev povračila izplačanega nadomestila
plače predložiti izjavo, da iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih ni
oziroma ne bo presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje, za katero
kazensko in materialno odgovarja (73/5 ZZUOOP). Delodajalec se pri oddaji
vloge na zavod za zaposlovanje odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega
nadomestila plače v višini 100 % ali 80 % (73/4 ZZUOOP).

• Druge novosti po PKP 6:

- Ukrep velja le do 31. 1. 2021.

- Kršitev prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga je prekršek,

- Zoper sklep ZRSZ ni pritožbe, možen le upravni spor.



Vračanje državne pomoči

• V veljavi so bili pogoji in omejitve, ki jih je moral delodajalec izpolnjevati, če je 
želel prejeti (delno) povračilo nadomestila plače in biti oproščen plačila 
prispevkov za socialno varnost. 

• Pomembne so pa tudi omejitve, ki lahko povzročijo, da bo delodajalec prejeto 
državno pomoč moral vrniti. Nekatere kršitve pa so tudi prekršek, za katerega je 
zagrožena globa.

1. Neizplačevanje neto nadomestila plače delavcu

• V vseh štirih interventnih zakonih, ki so urejali čakanje na delo, je bilo določeno, 
da mora delodajalec delavcem v obdobju prejemanja izplačanih nadomestil 
plače s strani zavoda za zaposlovanje izplačevati neto nadomestilo plače. 

• Po drugem interventnem zakonu (ZIUZEOP) bo moral delodajalec v primeru 
ugotovljene kršitve prejeta sredstva vrniti v trikratni višini za vse delavce, ki so 
čakali na delo (31/4 ZIUZEOP). 

• Po vseh treh naslednjih interventnih zakonih (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP) pa 
bo moral delodajalec prejeta sredstva za vse delavce vrniti v enkratni višini. 

• Po vseh interventnih zakonih pa se kršitev šteje še za prekršek, za katerega je 
predpisana globa.



• Poleg tega lahko delavec v primeru, da mu delodajalec ni izplačal nadomestila 
plače, v roku petih let od zapadlosti terjatve, vloži tožbo na delovno in socialno 
sodišče (202. člen ZDR-1). 

• Neizplačilo nadomestila plače za vsaj dva meseca, pa je lahko tudi razlog na 
delodajalčevi strani, zaradi katerega mu delavec lahko izredno odpove pogodbo 
o zaposlitvi (111. člen ZDR-1).

2. Prepoved odrejanja nadurnega dela

• V vseh štirih interventnih zakonih je bilo določeno, da delodajalec delavcem, ki 
delajo, ne sme odrejati nadurnega dela, če lahko to delo opravi z delavci, ki 
čakajo na delo. 

• Po drugem interventnem zakonu (ZIUZEOP) bo delodajalec v primeru 
ugotovljene kršitve moral prejeta sredstva za vse delavce, ki so čakali na delo, 
vrniti v trikratni višini (31/4 ZIUZEOP). 

• Po vseh treh naslednjih interventnih zakonih (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP) pa 
bo moral delodajalec prejeta sredstva za vse delavce vrniti v enkratni višini. 

• Po vseh interventnih zakonih pa se kršitev šteje še za prekršek, za katerega je 
predpisana globa.



3. Prepoved začasne prerazporeditve delovnega časa

• Po ZIUPDV (PKP 4) in ZZUOOP (PKP 5) je poleg prepovedi odrejanja nadurnega 
dela določena tudi prepoved začasne prerazporeditve delovnega časa, če 
delodajalec delo lahko opravi z delavci, ki čakajo na delo (10/2 ZIUPDV in 76/2 
ZZUOOP). 

• V primeru ugotovljene kršitve bo delodajalec moral prejeta sredstva za vse 
delavce, ki so čakali na delo, vrniti v enkratni višini. 

• Po obeh interventnih zakonih pa se kršitev šteje še za prekršek, za katerega je 
predpisana globa.

4. Predhodno obveščanje zavoda za zaposlovanje o vrnitvi na delo

• V vseh štirih interventnih zakonih je bilo določeno, da mora delodajalec v 
primeru poziva delavca nazaj na delo o tem predhodno obvestiti zavod za 
zaposlovanje. 

• Po drugem interventnem zakonu (ZIUZEOP) bo delodajalec v primeru 
ugotovljene kršitve moral prejeta sredstva za vse delavce, ki so čakali na delo, 
vrniti v trikratni višini (31/4 ZIUZEOP). 



• Po vseh treh naslednjih interventnih zakonih (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP) pa 
bo moral delodajalec prejeta sredstva za vse delavce vrniti v enkratni višini. 

• Po vseh interventnih zakonih pa se kršitev šteje še za prekršek, za katerega je 
predpisana globa.

5. Likvidacija družbe

• Drugi in tretji interventni zakon (ZIUZEOP in ZIUOOPE) sta kot pogoj za
pridobitev pravice do nadomestila plače določala, da nad delodajalcem ni smel
biti uveden postopek stečaja (29/2 ZIUZEOP in 30/2 ZIUOOPE).

• Delodajalec, ki pa je prejel sredstva, mora pa le-ta vrniti v celoti, če začne
postopek likvidacije po ZGD-1 v obdobju prejemanja sredstev ali po prenehanju
prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev (31/5 ZIUZEOP in
32/5 ZIUOOPE).

• Četrti in peti interventni zakon (ZIUPDV in ZZUOOP) sta kot pogoj za pridobitev 
pravice do nadomestila plače določala, da nad delodajalcem ni smel biti uveden 
postopek stečaja in se ni smel nahajati v likvidacijskem postopku (8/2 ZIUPDV in 
74/2 ZZUOOP). 

• Druga določba glede vračila zaradi likvidacije je enaka (10/5 ZIUPDV in 76/5 
ZZUOOP). 



• Likvidacija družbe je v postopek, v katerem se unovči celotno premoženje družbe z
namenom poplačila vseh upnikov družbe. Po poplačilu vseh upnikov pa se preostalo
premoženje družbe razdeli med vse družbenike družbe. Likvidacija družbe je lahko
prostovoljna ali prisilna. Postopek prostovoljne likvidacije ureja ZGD-1, postopek prisilne
likvidacije pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP).

• Likvidacija se po ZGD-1 opravi (105. in 118. člen ZGD-1):

• s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena,

• s sklepom družbenikov,

• s smrtjo ali prenehanjem družbenika, če družbena pogodba ne določa drugače,

• z odpovedjo,

• na podlagi sodne odločbe,

• če se število družbenikov zmanjša pod dva, razen v primeru iz 115. člena ZGD-1 in

• v drugih primerih v skladu z ZGD-1 (na primer pripojitev, združitev in podobno).

• Prenehanje družbe po skrajšanem postopku je tudi postopek, ki se vodi po ZGD-1 (425.
člen ZGD-1). Vendar, ker gre za prenehanje družbe brez likvidacije, obveznost vračila
pomoči v tem primeru ne velja.

• MDDSZEM tudi pojasnjuje, da ker likvidacija kot način prenehanja družbe ni mogoča pri
samostojnih podjetnikih posameznikih (s.p.), obveznost vračila pomoči v primeru
prenehanja s.p.ja ne velja.



6. Prepoved odpuščanja iz poslovnih razlogov

• Čakanje na delo je ukrep, ki je namenjen ohranjanju zaposlitve. Zato so se 
omejitve glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga, ki čakajo na delo in 
delavcev, ki delajo, s sprejemanjem novih interventnih zakonov stopnjevale.

• ZIUZEOP omejitev glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga ni imel. Ne 
glede delavcev, ki so čakali na delo, niti glede delavcev, ki so v tem času delali. 

• Prepoved glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga je bila prvič
uzakonjena v tretjem interventnem zakonu (ZIUOOPE). Določeno je bilo, da
delodajalec ne sme odpustiti delavca v času prejemanja nadomestila plače (32/6
ZIUOOPE). Zakon sicer ni izrecno določal, da se prepoved nanaša le na poslovni
razlog, vendar po namenski razlagi te določbe o tem ni dvoma. Kršitev te
prepovedi ni bila sankcionirana kot prekršek.

• Četrti interventni zakon (ZIUPDV) je določal, da v obdobju prejemanja
nadomestila plače iz naslova začasnega čakanja na delo, delodajalec iz
poslovnega razloga ne sme odpustiti delavca, za katerega je uveljavljal povračilo
nadomestila plače. Prav tako ni smel odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu
številu delavcev iz poslovnih razlogov, ki so delali, razen če je bil program
razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec
za te delavce ni uveljavil subvencije po ZIUOOPE ali ZIUZEOP (10/6 ZIUPDV).



• Peti interventni zakon (ZZUOOP) vsebuje enako določbo, le da jo še pri večjem 
številu delavcev dopolnjuje s pogojem, da delodajalec za te delavce ni uveljavil 
subvencije niti po  ZIUPDV (76/6 ZZUOOP). 

• Kršitev prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga je prekršek, za katerega je
predpisana globa po ZIUPDV in ZZUOOP.

• V primeru kršitve, delodajalec ni obvezan vračati povrnjenih nadomestil plač, po
nobenem interventnem zakonu. Razen če je delavec v času odpovednega roka
bil na čakanju na delo ali je prišlo do prekomerne državne pomoči.

• Če je delodajalec kršil prepoved in je delavcem vseeno odpovedal pogodbo o
zaposlitvi iz poslovnega razloga, pa odpoved samo zaradi tega dejstva ni
nezakonita. In to ne glede na to, ali je ta kršitev prekršek ali ne.

• Pri omejitvah, ki veljajo glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga je treba
najprej pogledati, v katerem obdobju je bil delavec na čakanju. Različna obdobja
čakanja na delo so urejali različni interventni zakoni.



7. Premajhen upad prihodkov v letu 2020

• Vsi interventni zakoni določajo, da mora delodajalec izpolnjevati določen 
procent upada prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. 

• Za delodajalce, ki so uveljavljali ukrep čakanja na delo po ZIUZEOP (PKP 2), 
ZIUOOPE (PKP 3) ali ZIUPDV (PKP 4), je določen pogoj upada prihodkov v letu 
2020 za več kot 10 %. 

• Peti interventni zakon ZZUOOP pa določa, da mora biti upad prihodkov več kot 
20 %.

• Delodajalec je moral v trenutku koriščenja ukrepa narediti oceno upada 
prihodkov. Zato bo razvidno, ali je izpolnjeval pogoje, šele ob predložitvi letnih 
poročil za leto 2020. Če delodajalec pogoja ne bo dosegel, bo moral prejeta 
sredstva vrniti.

• Po ZIUZEOP je okoliščina, da delodajalec Fursa ne obvesti o neizpolnjevanju 
pogoja glede upada prihodkov to prekršek, za katerega je predpisana globa 
(104/1 ZIUZEOP). Po naslednjih interventnih zakonih (ZIUOOPE, ZIUPDV in 
ZZUOOP) neobveščanje Fursa ni prekršek.

• Več o načinu vračanja prejetih sredstev pa pri poglavju o upadu prihodkov.



8. Prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu

• V drugem interventnem zakonu (ZIUZEOP) je na institut čakanja na delo
pomembno vplival tudi 99. člen ZIUZEOP.

• Ta je določal, da mora subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju in oprostitev plačila prispevkov, v primeru, da je
od 11. aprila 2020 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih
poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno
uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem
seznaniti Furs. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic
do dneva vračila.

• V naslednjih interventnih zakonih (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP), ki so urejali
čakanje na delo, omejitve glede izplačila dobička in nagrad poslovodstvu ni bilo,
ostaja pa omejitev pri ukrepu temeljnega dohodka po ZZUOOP.



9. Onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora 

• V vseh štirih interventnih zakonih je določeno, da mora delodajalec, ki uveljavi
povračilo nadomestil plač, zavodu za zaposlovanje omogočiti administrativni in
finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

• V primeru nadzora na kraju samem mu mora omogočiti vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem zakona. Za namen izvajanja
nadzora nad izpolnjevanjem sklepa ima zavod za zaposlovanje pravico tudi
neposredno od delodajalca pridobivati dokazila in listine, iz katerih je razviden
način uveljavljanja pravic, 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.

• V primeru, da delodajalec zavodu za zaposlovanje ne omogoči nadzora, je to po
vseh štirih interventnih zakonih, ki so urejali čakanje na delo prekršek, za
katerega je predpisana globa.



• Delo s skrajšanim delovnim časom je ukrep, ki velja od junija do decembra 2020 
in ga ureja tretji interventni zakon ZIUOOPE. 

• Četrti interventni zakon ZIUPDV je prinesel predvsem dodatna administrativna 
bremena za delodajalce, veljajo pa od 11. julija dalje. 

• Peti interventni zakon (ZZUOOP) je prinesel možnost podaljšanja tega ukrepa. 
Vlada ga lahko s sklepom, ki ga izda najkasneje do 20. decembra 2020, podaljša 
največ za šest mesecev, vendar ne dlje kot do 30. junija 2021.

• Šesti interventni zakon (ZIUOPDVE) sprememb ni prinesel.

Delo s skrajšanim delovnim časom



1. Prepoved odrejanja nadurnega dela

• Delodajalec ne sme delavcem, ki delajo s polnim delovnim časom, odrejati 
nadurnega dela, neenakomerno ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to 
delo lahko opravi z delavci, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom 
(18/2 ZIUOOPE). 

• V primeru kršitve, mora prejeta sredstva v celoti vrniti z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi (18/5 ZIUOOPE). Vrniti mora vsa sredstva,  ki jih je prejel za delavce, ki 
jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. 

• Poleg tega je kršitev prekršek, za katerega je predpisana globa (79/1 ZIUOOPE).



2. Prepoved odpuščanja iz poslovnih razlogov

• Delodajalec ne sme v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem 
obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 
delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. 

• Delavcem, za katere delodajalec ne koristi ukrepa, lahko odpove pogodbo o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga, če ne gre za odpoved večjemu številu delavcev. 
Razen, če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. 
marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po ZIUOOPE ali 
ZIUZEOP (18/2 ZIUOOPE).

• V primeru kršitve prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga mora prejeta 
sredstva v celoti vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi (18/5 ZIUOOPE). Vrniti 
mora vsa sredstva,  ki jih je prejel za delavce, ki jim je odredil delo s skrajšanim 
delovnim časom. 

• Poleg tega je kršitev prekršek, za katerega je predpisana globa (79/1 ZIUOOPE). 

• Če je delodajalec kršil prepoved in je delavcem vseeno odpovedal pogodbo o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga, pa odpoved samo zaradi tega dejstva ni 
nezakonita. In to ne glede na to, ali je ta kršitev prekršek ali ne.



3. Nevodenje evidence o izrabi delovnega časa

• Delodajalec mora na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti (ZEPDSV) voditi dnevno evidenco o izrabi delovnega časa za vsakega
delavca.

• Na podlagi ZIUOOPE pa mora za vsakega delavca ob njegovem prihodu vpisovati
še uro prihoda in ob njegovem odhodu uro odhoda (ne oboje ob koncu
delovnika).

• V primeru (nepopolnega) vodenja evidence o izrabi delovnega časa mora
delodajalec prejeta sredstva v celoti vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi
(18/5 ZIUOOPE).

• Vrniti mora vsa sredstva, ki jih je prejel za delavce, ki jim je odredil delo s
skrajšanim delovnim časom.

• Poleg tega je kršitev prekršek, za katerega je predpisana globa (79/1 ZIUOOPE).



4. Delodajalec zavodu ni sporočil, da je delavcem odredil delo s skrajšanim 
delovnim časom 

• Delodajalec mora o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom v roku treh
delovnih dni o tem obvestiti zavod za zaposlovanje (18/4 ZIUOOPE).

• Iz navodil zavoda za zaposlovanje glede izpolnjevanja vloge in prilog izhaja, da je
dokazilo o obvestitvi zavoda v roku obvezna priloga k vlogi. Zato delodajalec v
primeru te kršitve niti ne bo prejel pozitivnega sklepa o dodelitvi subvencije.

• Kot sankcija za kršitev te obveznosti je določeno, da mora delodajalec prejeta
sredstva v celoti vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi (18/5 ZIUOOPE).

• Vrniti mora vsa sredstva, ki jih je prejel za delavce, ki jim je odredil delo s
skrajšanim delovnim časom.

• Poleg tega je kršitev prekršek, za katerega je predpisana globa (79/1 ZIUOOPE).



5. Likvidacija družbe

• Delodajalec, ki je prejel sredstva, mora pa le-ta vrniti v celoti z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, če začne postopek likvidacije po ZGD-1 v obdobju
prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju
prejemanja sredstev (18/6 ZIUOOPE).

• Več o likvidaciji družbe pri čakanju na delo.

6. Prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu

• Podobno, kot je določal 99. člen ZIUZEOP določa tudi 18/7 ZIUOOPE.

• Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je od 31. maja 2020
prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost
poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Furs.
Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic do dneva vračila.

• Kršitev te prepovedi ni določena kot prekršek.



Kršitve, ki so določene le kot prekršek, za katerega je predpisana globa:

• kršitev prepovedi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom v času teka
odpovednega roka,

• kršitev obveznosti posvetovanja pred sprejemom odločitve o odreditvi dela s
skrajšanim delovnim časom s sindikatom oziroma svetom delavcev oziroma
obveščanja delavcev na pri delodajalcu običajen način,

• kršitev posvetovanja v primeru spremenjenih okoliščin odreditve dela s
skrajšanim delovnim časom,

• kršitev obveznosti posredovanja pisne odreditve zavodu za zaposlovanje v
osmih delovnih dneh,

• kršitev obveznosti izročitve delavcu pisne odredbe s skrajšanim delovnim
časom,

• kršitev obveznosti izplačevanja plače in nadomestila plače delavcem,

• kršitev obveznosti predhodnega obvestila zavodu za zaposlovanje, če
delodajalec delavca pozove, da prične opravljati delo s polnim delovnim časom.



Obdobje Ureditev v interventnem zakonu

29. marec – 30. maj 2020 ZIUPPP (PKP 1)

31. maj – 10. julij 2020 /

11. julij – 30. september 2020 ZIUPDV (PKP 4)

1. oktober – 31. december 2020
(možnost podaljšanja za 6
mesecev)

ZZUOOP (PKP 5)

Karantena delavca



NOVOST PO PKP 6

Upravičeni delodajalci:

Pravico do nadomestila plač delavcev zaradi karantene delavca, lahko uveljavlja
vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen (61/7 ZZUOOP)

• neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma
proračuna občine, 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, in je imel na dan 13. marca
2020 več kot deset zaposlenih in

• tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije,
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije
Evropske unije v Republiki Sloveniji.

• Ta sprememba velja od uveljavitve ZIUOPDVE dalje.



Vračanje nadomestila plače

1. Neizplačevanje nadomestila plače

• V obdobju prejemanja delnega povračila izplačanih nadomestil plače mora
delodajalec delavcem izplačevati nadomestilo plače in plačevati prispevke za
obvezna socialna zavarovanja. To obveznost določajo vsi trije interventni zakoni,
ki poznajo institut karantene (ZIUPPP, ZIUPDV in ZZUOOP). V primeru kršitve
mora delodajalec prejeta sredstva v celoti vrniti. Kršitev pa je tudi prekršek, za
katerega je predpisana globa.

• Poleg tega lahko delavec v primeru, da mu delodajalec ni izplačal nadomestila
plače, v roku petih let od zapadlosti terjatve, vloži tožbo na delovno in socialno
sodišče (202. člen ZDR-1). Neizplačilo nadomestila plače za vsaj dva meseca, pa
je lahko tudi razlog na delodajalčevi strani, zaradi katerega mu delavec lahko
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (111. člen ZDR-1).

2. Onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora zavoda za
zaposlovanje

• Obveznosti delodajalca enake kot pri čakanju na delo.

• To obveznost določali vsi trije interventni zakoni, ki so urejali karanteno.

• Kršitev te obveznosti je prekršek, za katerega je predpisana globa.



• Odsotnost delavcev zaradi višje sile urejata dva interventna zakona.

• V obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 jo je urejal drugi interventni zakon
(ZIUZEOP), v obdobju od 1. septembra do 31. decembra pa peti interventni
zakon (ZZUOOP).

• ZIUZEOP je določil, da višja sila pomeni epidemijo COVID-19. Kot okoliščine, ki so
se štele za višjo silo, je določil varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter drugih
objektov, nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza in
zaprtje mej s sosednjimi državami.

• ZZUOOP kot višjo silo določa karanteno, ki je odrejena otroku, ali druge zunanje
objektivne okoliščine, zaradi katere starš ali skrbnik ostane doma z namenom
varstva otroka (nezmožnosti obiskovanja vrtca, šole, socialno varstvene storitve
vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem
varstvu).

Višja sila delavca



NOVO PO PKP 6

Upravičeni delodajalci:

Enako kot pri karanteni delavca, velja tudi pri višji sili. Pravico do nadomestila plač
delavcev zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi varstva otroka, ustavitve
javnega prevoza ali zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki
Sloveniji, razen (61/7 ZZUOOP)

• neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma
proračuna občine, 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, in je imel na dan 13. marca
2020 več kot deset zaposlenih in

• tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije,
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije
Evropske unije v Republiki Sloveniji.

• Ta sprememba velja od uveljavitve ZIUOPDVE dalje.



Nova razloga za višjo silo:

• ZIUOPDVE je določil, da je višja sila tudi ustavitev javnega prevoza in zaprtje mej
s sosednjimi državami.

• Veljavnost ukrepa od 1. 9. 2020 dalje.

• Rok za oddajo vloge na ZRSZ, če so bili delavci na višji sili pred 28. 11. je 7. 12.
2020.



Vračanje nadomestila plače:

1. Neizplačevanje neto nadomestila plače delavcu

• ZIUZEOP določa, da mora delodajalec delavcem v obdobju prejemanja povračila 
izplačanih nadomestil plače izplačevati neto nadomestilo plače (31/1 ZIUZEOP). 

• ZZUOOP pa dodatno še določa, da mora delodajalec delavcem poravnati tudi 
prispevke za obvezna socialna zavarovanja (63/1 ZZUOOP). 

• Po drugem interventnem zakonu (ZIUZEOP) bo moral delodajalec v primeru 
ugotovljene kršitve prejeta sredstva za vse delavce, ki so čakali na delo ali bili 
odsotni zaradi višje sile, vrniti v trikratni višini (31/4 ZIUZEOP). 

• Po petem interventnem zakonu (ZZUOOP) pa bo moral vrniti sredstva za vse 
delavce v enkratni višini (63/2 ZZUOOP). 

• Oba pa določata, da je kršitev prekršek, za katerega je predpisana globa.

• Poleg tega lahko delavec v primeru, da mu delodajalec ni izplačal nadomestila 
plače, v roku petih let od zapadlosti terjatve, vloži tožbo na delovno in socialno 
sodišče (202. člen ZDR-1). 

• Neizplačilo nadomestila plače vsaj dva meseca, pa je lahko tudi razlog na 
delodajalčevi strani, zaradi katerega mu delavec lahko izredno odpove pogodbo 
o zaposlitvi (111. člen ZDR-1).



2. Onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora zavoda za 
zaposlovanje

• Obveznosti delodajalca enake kot pri čakanju na delo.

• To obveznost določata oba interventna zakona, ki sta urejala višjo silo delavca.

• Kršitev te obveznosti je prekršek, za katerega je predpisana globa.

3. Premajhen upad prihodkov v letu 2020

• Iz 25. člena ZIUZEOP posredno izhaja, da mora delodajalec tudi v primeru, da je
bil delavec odsoten zaradi višje sile, izpolniti pogoj v zvezi z zadostnim upadom
prihodkov (22/2 ZIUZEOP).

• Vendar pa Furs pojasnjuje, da tem delodajalcem po 99/2 ZIUZOEP ni treba vrniti
pomoči, četudi jim prihodki ne bodo upadli za več kot 10 %.

• Pravijo, da je bila določba 99. člena ZIUZEOP spremenjena tako, da se ureditev
vračila sredstev nanaša na ravnanja delodajalca, na katera je imel možnost s
svojim ravnanjem in načinom poslovanja vplivati. Zato zaključuje, da ravno iz
tega razloga vračilo pomoči zaradi neizpolnjevanja pogoja glede upada
prihodkov pri višji sili delavca, ni določeno.

• Tudi ZZUOOP (PKP 5) pri višji sili ne določa pogoja glede upada prihodkov.



4. Prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu

• Pri povračilih izplačanih nadomestil plače zaradi odsotnosti zaradi višje sile, 
prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 
izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, ne velja. 

• Od uveljavitve ZIUZEOP-A je namreč eksplicitno določeno, da državne pomoči 
niso združljive samo z izrecno naštetimi izplačili oziroma transakcijami po 99/1 
ZIUZEOP, med katerimi pa višje sile ni. 

5. Likvidacija družbe

• Določbo o obveznosti vračanja izplačanega nadomestila plače pri višji sili delavca 
zaradi likvidacijskega postopka vsebuje le ZIUOOPE, ZZUOOP pa ne. 

• Več o tem pri poglavju o čakanju na delo.



DELO NA DOMU

• ZIUOPDVE pa je vsebino obvestila zakonsko določil. Delodajalec mora pred
začetkom dela delavca na domu obvesti IRSD o (102. člen ZIUOPDVE):

- podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična ptevilka in dejavnost, ki jo
opravlja),

- podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (ime in priimek,
naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisaom dela, ki ga bo
delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec opravljal,
predvideno obdobje trajanja in predivden delež delovnega časa opravljanja dela na
domu),

- morebitnem tveganju za varsnot in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

• Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektornsko, preko
informacijskega sistema SPOT. Ostali pa lahko obvestilo pošljejo priporočeno po
pošti ali na elektronski naslov prijave.irsd@gov.si.

• Ukrep velja do 31. decembra 2020. Vlada ga lahko s sklepom podaljša za šest
mesecev. Sklep o podaljšanju mora objaviti v Uradnem listu RS.

mailto:prijave.irsd@gov.si


Temeljni dohodek

• Prvič ga je urejal ZIUZEOP (PKP 2).

• Upravičenci so osebe, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo 
opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu:

- samozaposleni (005),

- družbeniki poslovodne osebe (040),

- verski uslužbenci (19. člen ZPIZ-2),

- kmetje (17. člen ali 25/5 člen ZPIZ-2).

• Višina: 350 eur/marec, 700 eur/april in maj.

• Sorazmernost: če ne opravljajo dejavnosti celotni mesec ali niso vključeni v 
zavarovanje za polni delovni čas (ne velja za osebe, ki koristijo starševsko 
varstvo).

• Pogoj: opravljanje dejavnosti najmanj od 13. 3. do uveljavitve zakona in 
poravnane davčne in nedavčne obveznosti.

• Temeljni dohodek je oproščen plačila davkov in prispevkov (izvzem v davčnem 
obračunu v post. 2.8.).



Vračilo temeljnega dohodka:

• Upad prometa

Do pomoči so upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 
ali 2020, so upravičeni tisti, ki jim bodo povprečni mesečni prihodki v 2020 upadli 
za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke 2019. Če niso poslovali v 
letu 2019, so do pomoči upravičeni tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki 
v letu 2020 znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2020 do 12. 3. 2020. 

• Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o 
računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

• Upad prihodkov se ugotovi najkasneje ob oddaji davčnega obračuna za leto 
2020. Če zavezanec ne dosega pogoja upada prihodkov o tem obvesti davčni 
organ (izjava preko e-Davkov), sredstva je potrebno vrniti v 30 dneh od vročene 
odločbe FURS. Po poteku roka za plačilo se obračunajo zakonske zamudne 
obresti.



• Prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu

Upravičenec, ki je prejel temeljni dohodek,  mora v primeru, da je od 11. aprila 
2020 prišlo do:

- izplačila dobička, 

- nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 

- izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu,

izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Furs. 

Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic do dneva vračila.



Drugič ga ureja ZZUOOP (PKP 5)

• Upravičenci so osebe, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo 
opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu:

- Samozaposleni (005)

- Družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je 
poslovodna oseba 

- Kmetje (17. člen ali 25/5 člen ZPIZ-2)

• Višina: 

- 1.100 eur/mesec za oktober, november in december, 

- 700 eur/mesec za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico plačila prispevkov,

- 940 eur/mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevka delodajalca za PIZ.

• Sorazmernost: če ne opravljajo dejavnosti celotni mesec ali niso vključeni v 
zavarovanje za polni delovni čas (ne velja za osebe, ki koristijo starševsko varstvo 
– 19/2 ZPIZ-2).

• Pogoj: opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020 do 24. 10. 2020 in 
poravnane davčne in nedavčne obveznosti.

• Temeljni dohodek je oproščen plačila davkov in prispevkov (izvzem v davčnem 
obračunu v post. 2.8.).



Vračilo temeljnega dohodka:

• Upad prometa

Do pomoči so upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
upadli za več kot 20% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 
ali 2020, so upravičeni tisti, ki jim bodo povprečni mesečni prihodki v 2020 upadli 
za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke 2019. Če niso poslovali v 
letu 2019, so do pomoči upravičeni tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki 
v letu 2020 znižali za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2020 do 31. 8. 2020. 

• Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o 
računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

• Upad prihodkov se ugotovi najkasneje ob oddaji davčnega obračuna za leto 
2020. Če zavezanec ne dosega pogoja upada prihodkov o tem obvesti davčni 
organ (izjava preko e-Davkov), sredstva je potrebno vrniti v 30 dneh od vročene 
odločbe FURS. Po poteku roka za plačilo se obračunajo zakonske zamudne 
obresti.



• Prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu

Upravičenec, ki je prejel temeljni dohodek,  mora v primeru, da je od 24. 10. 2020 
prišlo do:

- izplačila dobička, 

- nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 

- izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, 

izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Furs. 

• Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic do dneva vračila.

• Ukrepa temeljni dohodek in delno povrnjen izgubljen dohodek nista združljiva. 
Zavezanec lahko prejme le en ukrep v istem obdobju!



Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene po ZIUZEOP

• Za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020.

• Upravičenci: enaki kot za temeljni dohodek.

• Pogoj: poravnane davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve vloge.

• Vračilo:

- nedoseganje pogoja upada prihodkov:  več kot 10% ali

- izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu.



Delno povrnjen izgubljeni dohodek po ZZUOOP

• Za primer odrejene karantene samozaposlenemu ali nezmožnosti opravljanja 
dela zaradi varstva otroka ali karantene otroka (višja sila).

• Pogoj: ne more opravljati dejavnosti oziroma organizirati opravljanja dejavnosti 
na domu (velja tudi za višjo silo!).

• Upravičenci: enaki kot za temeljni dohodek.

• Višina: 
- 250 eur za vsako odrejeno karanteno (odhod v rumeno ali oranžno državo ter stik z okuženo 

osebo),

- višja sila (250 eur/10 dni, 500 eur/20 dni, 750 eur/mesec).

• Ukrepa temeljni dohodek in delno povrnjen izgubljen dohodek nista združljiva. 
Zavezanec lahko prejme le ukrep v istem obdobju!

• Samozaposleni upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi 
karantene četudi odide v državo iz rdečega seznama.



Ni potrebno:

• imeti poravnanih davčnih obveznosti na dan vložitve vloge,

• dosegati upada prihodkov,

• ni prepovedi izplačila dobička ali nagrad poslovodstvu.



Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov po PKP6

• Obdobje: oktober – december 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Do ukrepa so upravičene pravne ali fizične osebe:

• registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in

• ki imajo vsaj enega zaposlenega na dan 28. 11. 2020 ali

• samozaposlena oseba, ki je na dan 28. 11. 2020 vključena v zavarovanje na 
podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma 
ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve 
zakona vključena v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

• se na dan 31. 12. 2019 ne štejejo za podjetje v težavah in

• ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu 
zaradi posledic epidemije COVID-19 in

• zagotavljajo, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so 
zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.



Za upravičence ne štejejo:

• neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, 
katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%,

• delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnosti, ki spada v skupino 
K po SKD in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge,

• tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, 
predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija EU v RS.



Višino nekritih fiksnih stroškov izračunamo dvostopenjsko:

1. Preračun upada prometa

a) če je upravičenec ustanovljen do 1. 10. 2019 s primerjavo prometa v obdobju oktober 
- december 2020/oktober - december 2019,

b) če je upravičenec ustanovljen po 1. 10. 2019 s primerjavo prometa v obdobju 
oktober - december 2020/promet od registracije do 1. 9. 2020 delimo s številom 
mesecev poslovanja in pomnožimo s 3.

2. Višina fiksnih stroškov je vezana na upad prihodkov od prodaje in znaša:

a) če je upravičenec ustanovljen do 1. 10. 2019:

• če je upad višji od 70% znaša 1,2% od letnih prihodkov za leto 2019,

• če je upad med 30% in 70% znaša 0,6% od letnih prihodkov za leto 2019.

b) če je upravičenec pričel opravljati dejavnost po 1. 10. 2019:

Izvede se preračun prihodkov od registracije do 1. 9. 2020, na način, da se prihodke od 
prodaje deli s številom mesecev poslovanja in pomnoži z 12.

• če je upad višji od 70% znaša 1,2% od preračunega zneska,

• če je upad med 30% in 70% znaša 0,6% od preračunanega zneska.

Prihodki od prodaje so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja
(AOP 110).



Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:

• 1.000 EUR mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma
družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je poslovodna
oseba, v upravičenem obdobju,

• 70% neto izgube (AOP 187) za srednje ali veliko podjetje oz. 90% neto izgube za
mikro in malo podjetje v upravičenem obdobju (normiranci morajo zagotavljati
podatke o načrtovani in dejanski izgubi na podlagi verodostojnih listin!),

• za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 maksimalni znesek pomoči ne sme
presegati 3 mio EUR (3.12 Začasni okvir),

• za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 maksimalni znesek ne sme presegati
800.000 EUR, pri čemer se v znesku upošteva vsa prejeta državna pomoč (3.1.
Začasni okvir) .

Število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge.

Vloga se odda elektronsko preko eDavkov (na voljo po 17. 12. 2020) najkasneje do
31. 12. 2020. Pomoč bo nakazana 20. 1. 2021.

Vračilo: nedoseganje pogoja upada prihodkov (manj kot 30%) ali previsoko prejeta
pomoč; najkasneje ob oddaji davčnega obračuna obvestiti FURS, sredstva vrniti v
30 dneh po vročitvi odločbe.



Primer:

Podjetje zaposluje 6 delavcev.  Ustanovljeno je pred letom 2019, letni promet 2019 
150.000 EUR, zadnji kvartal 150.000 EUR. 

Kolikšno povračilo stroškov lahko prejme podjetje, če ocenjuje, da bodo prihodki v 
zadnjem kvartalu 2020 znašali 40.000 EUR/90.000 EUR, ocenjena izguba za 2020 
30.000 EUR?

okt.-dec. 2020/ okt.-dec.2019

ustanovljen upad prihodki 2019 prihodki 2020 prih. 2019 višina % višina/mesec skupaj

pred 
1.10.2019 0,733333333 150.000 40.000 500.000 1,20% 6.000,00

18.000,0
0

pred 
1.10.2019 0,4 150.000 90.000 500.000 0,60% 3.000,00 9.000,00



Kaj se všteva med prihodke?

Za primerjavo upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek, oprostitev
plačila prispevkov samozaposlenih) upoštevamo čiste prihodke od prodaje,
ugotovljene po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za
starševsko varstvo (v bruto znesku).

Čisti prihodki od prodaje so izkazani v Izkazu poslovnega izida po AOP 110.

Upad prihodkov

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

(111+115+118)

110

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

(112 do 114)

111

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112

2. Čisti prihodki od najemnin 113

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

(116+117)

115

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

(119+120)

118

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120



• Nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo obsegajo materinsko
nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo, kot to določa
40. člen ZSDP-1.

Dileme:

• Se v prihodkih upošteva dobiček iz prodaje osnovnih sredstev?

• Se v prihodkih upošteva prejeta državna pomoč po interventni zakonodaji?

• Je potrebno prišteti tudi prispevke, ki jih plačuje država pri starševskem varstvu
za samozaposlene?

• Se pri samozaposlenih v primerjavi upošteva tudi nadomestila iz naslova
refundirane dolgotrajne bolniške odsotnosti?

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688


Katere pomoči je potrebno vrniti, če upad prihodkov ni zadosten?

• Povračila nadomestila plače za čakanje na delo in oproščene prispevke v zvezi s
tem (po ZIUZEOP).

• Povračila nadomestila plače za čakanje na delo (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP).

• Temeljni dohodek po ZIUZEOP in ZZUOOP.

• Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene po ZIUZEOP.

• Pomoč iz naslova nekritih fiksnih stroškov po ZIUOPDVE.

Pomoči ni potrebno vrniti:

• Za prejeto nadomestilo plače zaradi višje sile delavca, vključno z oproščenimi
prispevki iz tega naslova po ZIUZEOP.

• Za prejeto nadomestilo plače zaradi višje sile po ZZUOOP in karantene po
ZIUPDV in ZZUOOP.

• Delno povrnjenega izgubljenega dohodka samozaposlenega zaradi karantene ali
višje sile po ZZUOOP.

• Oproščene prispevke za PIZ za delavce, ki so delali po ZIUZEOP.



Podjetje je poslovalo v celotnem letu 2019 in 2020. Iz naslova interventne
zakonodaje smo prejeli nadomestilo plač za delavce na čakanju na delo, višjo silo in
bili oproščeni plačila PIZ za delavce, ki so v času epidemije delali. Ugotavljamo, da v
letu 2020 čisti prihodki od prodaje znašajo 300.000 eur, v letu 2019 pa smo
realizirali 350.000 eur čistih prihodkov od prodaje.

Kako izračunamo upad prometa in kaj je potrebno vrniti?

Ker ste poslovali celotno obdobje izračunate upad prometa na letni ravni
(300.000/350.000*100 = 85,71%). Podjetju je promet upadel za manj kot 15%, kar
pomeni, da ste upravičeni do nadomestil plač za delavce na čakanju, vključno z
oproščenimi prispevki, po ZIUZEOP, ZIUOOPE in ZIUPDV, ne pa tudi po ZZUOOP. V
kolikor ste imeli delavce na čakanju od 1. 10. 2020 dalje in ste (boste) zanje
prejemali nadomestila, bo potrebno le-ta vrniti.

Nadomestila za višjo silo in oprostitev PIZ niso vezana na upad prometa, zato ste
do njih upravičeni ne glede na upad prihodkov.

Primer:



Samostojna podjetnica je pričela s poslovanjem 1. 5. 2019. 1. 10. 2020 je nastopila
porodniški dopust. V letu 2020 je prejela temeljni dohodek po ZIUZEOP (PKP 2,
marec-maj) in ZZUOOP (PKP 5, oktober - december), uveljavljala pa je tudi
oprostitev plačila prispevkov.

Kako izračuna upad prihodkov in katero pomoč je potrebno vrniti?

Upad prihodkov se izračuna na podlagi povprečnih mesečnih prihodkov, ki jih je
zavezanka dosegla v letu 2020 napram povprečnim mesečnim prihodkom v letu
2019. K čistim prihodkom od prodaje je potrebno prišteti tudi porodniško
nadomestilo, pri čemer upoštevamo nadomestila za obdobje oktober – december,
ne glede na datum izplačila.

V kolikor bo upad višji od 20%, bo zavezanka upravičena do temeljnega dohodka in
oprostitve plačila prispevkov po ZIUZEOP (PKP 2) in ZZUOOP (PKP 5). V kolikor bo
upad prihodkov med 10% – 20% bo upravičena le do prejema TD in OPP po
ZIUZEOP (PKP 2), če pa bo upad nižji od 10% bo potrebno vso prejeto pomoč vrniti.

Primer:



Samostojni podjetnik je pričel z opravljanjem dejavnosti 15. 2. 2020. V letu 2020 je
uveljavljal temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov po ZIUZEOP (PKP 2) in
temeljni dohodek po ZZUOOP (PKP 5).

Kako izračuna upad prihodkov?

1. Za prejem TD in OPP po ZIUZEOP se povprečni prihodki v letu 2020 primerjajo s
povprečnimi prihodki, ki jih je zavezanec dosegel do 12. 3. 2020. Ker je pričel
poslovati sredi meseca, se povprečje izračuna na dnevni ravni (upoštevamo
efektivno število dni opravljanja dejavnosti) in nato povprečne dnevne
prihodke pretvorimo v mesečne (30,4). V kolikor bo upad višji od 10% mu
prejete pomoči (TD in OPP) ne bo potrebno vrniti.

2. Za prejem TD po ZZUOOP se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 primerjajo
s povprečnimi mesečnimi prihodki, ki jih je zavezanec dosegel do 31. 8. 2020.
Ponovno je potrebno opraviti preračun na dnevni ravni in nato pretvoriti na
mesečno raven. V kolikor bo upad višji od 20% mu TD ne bo potrebno vračati.

Primer:



Povzeto po FURS (V&O 50k)

Sem samostojni podjetnik. Pred letom 2019 sem se poškodoval pri delu. Do
vključno 23. 6. 2019 sem bil na bolniški. Od 24. 6. do vključno 8. 10. sem delo
opravljal v skrajšanem delovnem času, 4 ure dnevno, po tem datuma pa sem delo
opravljal s polnim delovnim časom. Zanima me kako izračunam povprečne
mesečne prihodke v letu 2019, če so skupni čisti prihodki od prodaje v letu 2019
znašali 53.000 EUR.

• Povprečne mesečne prihodke izračunate na sledeči način:

1) Izračunate efektivno število dni (dan=8ur) opravljanja dejavnosti: 137,5 dni

a. od 24. 6. do 8. 10. 107 dni *4ure/8ur= 53,5 dni

b. od 9. 10. do 31. 12. 84 dni

2) izračunajte povprečne dnevne prihodke: 53.000 EUR / 137,5 dni = 385,74
EUR/dan

3) povprečne dnevne prihodke pretvorite v povprečne mesečne: 385,74
EUR/dan x 30,4 dni/mesec = 11.726,35 EUR/mesec

Vaši povprečni mesečni prihodki v letu 2019 znašajo 11.726,35 EUR.

Primer:



V letu 2020 je prišlo do prenosa podjetja na naslednika preko univerzalnega
pravnega nasledstva na davčno nevtralen način.

Kateri prihodki se upoštevajo?

V primerih, ko je prišlo do prenosa podjetja po poti univerzalnega pravnega
nasledstva je potrebno v izračunu upoštevati le prihodke zavezanca, ki je uveljavljal
upravičenja, ne pa tudi prihodkov njegovega pravnega predhodnika oziroma
pravnega naslednika.

Primer:



Zavezanec je 1. 1. 2020 pričel z opravljanjem dejavnosti kot popoldanski s.p, s 1. 6.
2020 pa postal redni s.p. (zavarovan na podlagi 005). Prejel je temeljni dohodek za
oktober- december.

Kako izračuna upad prihodkov?

Zavezanec bo moral izračunati povprečne mesečne prihodke, ki jih je dosegel od 1.
6. 2020 do 31. 12. 2020 in jih primerjati s povprečnimi mesečnimi prihodki od 1. 6.
2020 do 31. 8. 2020 (upošteval bo samo prihodke, ki jih je ustvaril kot redni s.p.). V
kolikor mu bodo prihodki upadli za več kot 20 % mu pomoči ne bo potrebno
vračati.

Primer:



Podjetje je koristilo ukrep čakanja na delo (po ZIUZEOP in ZIUPDV). Skladno z
internim aktom bo v decembru 2020 izplačalo del plače za poslovno uspešnost
zaposlenim, nagrado bo prejelo tudi poslovodstvo.

Je dolžno prejeto pomoč vrniti?

Prejeto pomoč po ZIUZEOP (od 13. 3. do 31. 5. 2020) bo potrebno vrniti, v kolikor
bo izplačana tudi nagrada poslovodstvu, če pa bi prišlo do izplačila nagrade le
zaposlenim delavcem pa ne. V kolikor je poslovodja v podjetju zaposlen in po
internem aktu upravičen do izplačila, bi eventuelni izvzem poslovodje vplival na
davčno obravnavo dohodka ostalim delavcem (obdavčenje dohodka).

Ne bo pa potrebno vrniti pomoči po ZIUPDV (PKP 4, prejeto v obdobju od 1. 7. –
30. 9. 2020), saj zakon ne vsebuje te določbe.

Primer:



Delavec je zaradi zaprtja šole uveljavljal višjo silo. Podjetje je zanj prejelo povračilo
nadomestila plače in bilo oproščeno plačila prispevkov od nadomestila. Za vse
ostale delavce, ki so v času epidemije delali, pa so bili upravičeni do oprostitve
prispevkov PIZ.

Lahko decembra izplačajo del poslovne uspešnosti zaposlenim neobdavčeno, če
mednje sodi tudi poslovodja, ali bo potrebno sredstva vrniti?

Z novelo ZIUZEOP-A pomoči ni potrebno vračati v primeru višje sile, saj nanjo
delodajalec ni imel vpliva. Enako velja tudi za oprostitev plačila PIZ, za delavce ki so
v času epidemije delali.

Primer:



Podjetje je v letu 2020 koristilo ukrep čakanja na delo. Decembra 2020 namerava
družbenikom izplačati udeležbo v dobičku iz leta 2019.

Je upravičeno do pomoči ali je potrebno pomoč vrniti?

Izplačilo udeležbe v letu 2020, ne glede na katero leto se izplačilo nanaša, je
podvrženo vrniti državne pomoči. Dobiček iz leta 2020, v kolikor ga bo podjetje
realiziralo, bo moral za vedno ostati v podjetju (prepoved izplačil), lahko pa bo
podjetje v letu 2021 izplačalo udeležbo v dobičku, ki izhaja iz preteklih let.

Primer:



Podjetje je koristilo ukrep skrajšanega delovnega časa in za delavce prejemalo
subvencijo.

Ali lahko v letu 2020 izplača udeležbo v dobičku? V kolikor je potrebno sredstva
vrniti, kako naj to stori?

Če bo podjetje izplačalo udeležbo v dobičku, bo moralo subvencije vrniti.

O izplačilu dobička seznani FURS, ki izda odločbo o vračilu sredstev. Prejeto pomoč
je potrebno vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic do dneva vračila.

Primer:



1. Postopek vračila državne pomoči v primeru nezadostnega upada prometa in 
izplačila dobička oz. nagrad poslovodstvu:

• oddaja NF-COVID19Vračilo preko eDavkov,

• FURS izda odločbo o vračilu prejetih sredstev,

• delodajalec/samozaposlen vrne prejeta sredstva v roku 30 dni od vročitve 
odločbe,

• po poteku roka za vračilo se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

V kolikor želi delodajalec/samozaposlen vrniti pomoč še pred izdajo odločbe FURS, 
prejeta sredstva vrne na vplačilne račune:

Vračilo državne pomoči

Vračilo povračila nadomestila plač

delavcem na začasnem čakanju na

delo

Račun pri ZRSZ SI56 0110 0603 0264 217;

Sklic: številka sklepa, s katerim so bila odobrena

sredstva in je napisana na odločbi ZRSZ
Vračilo oproščenih prispevkov na

podlagi 28. člena ZIUZEOP

(delodajalci)«

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 759

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020



1. ZIUZEOP (20.a člen - Začasni okvir)

Do javnih sredstev niso upravičeni:

- subjekti, ki so bili na dan 31. 12. 2019 že podjetja v težavah, 

- skupni znesek javnih sredstev ne sme preseči 800.000 eur na posamezno podjetje,

- ukrepi ne izključujejo de minimis pomoči.

Pri preseganju višine za veliko podjetje velja:

- skupni znesek javnih sredstev za nadomestilo plače in oprostitev PIZ ne presega 80% 
mesečne bruto plače zaposlenega,

- pomoč je namenjena le za delavce, ki bi bili sicer odpuščeni,

- prepoved odpuščanja.

Omejitve veljajo za:

• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi 
odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov v zvezi s tema 
nadomestiloma, 

• oprostitev plačila PIZ za delavce, ki delajo,

• mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene.

Vračilo presežne državne pomoči



• Velja za vse subjekte (tudi s.p.) ne glede na dejavnost, ki jo opravlja.

• Podjetje v težavah (2/18 Uredba Komisije EU št. 651/2014):

- podjetje je v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti, 

- če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega 
postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov,

- če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo 
jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet 
načrta prestrukturiranja.

Vračilo presežne državne pomoči



2. ZIUOOPE (3.10 Začasnega okvirja)

Omejitve veljajo za:

• delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za 
junij in

• subvencijo za skrajšan delovni čas.

Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz
drugih javnih virov, ne sme preseči omejitev, določenih z ZIUOOPE. Subvencija se
lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za podporo ohranjanju delovnih mest, če
kombinirana podpora ne povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač
posameznega delavca.

Omejitev višine:

- skupni znesek ne presega 80% mesečne bruto plače zaposlenega oziroma 80 % 
povprečnega mesečnega dohodka samozaposlene osebe,

- pomoč je namenjena preprečevanju odpuščanj.

Vračilo presežne državne pomoči



3. ZIUPDV (3.10 Začasnega okvirja)

Omejitve veljajo za:

• delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za 
junij, ne veljajo pa za karanteno. Pogoji enaki kot v ZIUOOPE.

4. ZZUOOP

Omejitve veljajo za:

• delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (3.10 
Začasnega okvirja) – pogoji enaki kot v ZIUOOPE in ZIUPDV in

• temeljni dohodek in delno izgubljeni dohodek (20.a člen - Začasni okvir) – pogoji 
enaki kot v ZIUZEOP.

Pristojnost za nadzor na MF, postopek vračila je še v usklajevanju.

Vračilo presežne državne pomoči



5. ZIUOPDVE

• 100 % nadomestilo plače za čakanje na delo (3.1 Začasnega okvirja)

• Povračilo nekritih fiksnih stroškov

- za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 maksimalni znesek pomoči ne sme 
presegati 3 mio EUR (3.12 Začasni okvir),

- za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 maksimalni znesek ne sme presegati 
800.000 EUR, pri čemer se v znesku upošteva vsa prejeta državna pomoč (3.1. 
Začasni okvir) .



Ste se kaj novega naučili?


