
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova  ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 007-439/2020/4
Ljubljana, 21. 12. 2020
EVA 2020-2130-0073

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17), šestega odstavka 64. člena in drugega odstavka 100. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter
tretjega odstavka 102. člena, četrtega odstavka 104. člena in drugega odstavka 105. člena in
osmega odstavka 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. 
pod ………točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19in ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

                                                     Dr. Božo Predalič
                                                   generalni sekretar

Prejemniki:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za finance;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Služba Vlade RS za zakonodajo;

            - Generalni sekretariat Vlade RS.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



/
5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) v V. poglavju, 1. oddelku od 88. do 92. člena določa ukrep 
izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Upravičenci za pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka so samozaposleni, družbeniki-poslovodje in kmetje. Pogoj za pridobitev 
pomoči je padec prihodkov za 20% v 2020 v primerjavi z 2019. Višina mesečnega temeljnega 
odhodka je 1.100 EUR za mesece oktober, november in december 2020, razen za samozaposlene 
v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu 
samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, za katere znaša 700 EUR, saj jim 
prispevke za socialno varnost pokrije država ter kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov 
delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znaša 940 eurov na mesec. 
Izvajalec ukrepa je FURS. V drugem odstavku 100. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je določeno, da 
lahko Vlada Republike Slovenije do 31.12.2020 s sklepom podaljša ukrep za obdobje največ šestih 
mesecev. Ukrep je v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZZUOOP dovoljeno podaljšati le v 
primeru podaljšanja učinkovanja ukrepov iz pravnega akta iz 92. člena ZZUOOP, to je Začasni okvir 
EU za državne pomoči, ki ga je Evropska komisija podaljšala do 30. junija 2021.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) v V. poglavju, 2. oddelku od 93. do 97. člena določa ukrep delno 
povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti 
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Upravičeni do ukrepa so 
samozaposleni, družbeniki-poslovodje in kmetje, ki prejmejo delno povračilo izgubljeni dohodek, ki 
zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene na domu ali druge zunanje objektivne 
okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati 
opravljanja dejavnosti na domu Višina pomoči znaša 250 EUR za mesece september, oktober, 
november in december 2020. Izvajalec ukrepa je FURS. V 100. členu Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je 
določeno, da lahko vlada do 31.12.2020 s sklepom podaljša ukrep za obdobje največ šestih 
mesecev. Ukrep je v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZZUOOP dovoljeno podaljšati le v 
primeru podaljšanja učinkovanja ukrepov iz pravnega akta iz 92. člena ZZUOOP, to je Začasni okvir 
EU za državne pomoči, ki ga je Evropska komisija podaljšala do 30. junija 2021.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 175/20) v 109. do 113. členu določa ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih 
stroškov. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje gospodarske 
dejavnosti do 1.9.2020, ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve zakona ali je samozaposlen 
ali družbenik-poslovodja, ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. 
člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu tega 
člena: Uredba Komisije 651/2014/EU, ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški 
ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.. 
Upravičeno obdobje je 1.10.2020 – 31.12.2020. Nekriti fiksni stroški predstavljajo mesečne nekrite 
fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki predstavljajo (i) 1,2% letnih prihodkov od prodaje v 
upravičenem obdobju za upravičence, ki so jim prihodki upadli za več kot 70% ali (ii) 0,6% letnih 
prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju za upravičence, ki so jim prihodki upadli za 30 do 
vključno 70%. Dodatni pogoj glede višine pomoči je, da ne sme presegati 1000 EUR/zaposlenega 
oz. samozaposlenega/mesec ter ne sme presegati 70% (pri srednje velikih in velikih podjetjih) oz. 
90% (pri mikro in malih podjetjih) izgube v upravičenem obdobju. V osmem odstavku 109. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20) je določeno, da lahko vlada s sklepom podaljša ukrep za obdobje največ šestih 
mesecev.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 
175/20 – ZIUOPDVE) v členih od 57 do 67 določa ukrep nadomestila plač delavcem zaradi 



odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, 
ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračila izplačanih nadomestil plač delavcem. Pravice 
do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile 
zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

- 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,

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

Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi 
odrejene karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve 
javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo opravljati dela, traja najdlje do 
31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene na 
domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva s sklepom podaljša 
za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 175/20) v 102. členu ureja ukrep obvestila o delu na domu Inšpektorata RS za delo. Ukrep velja 
do 31. decembra 2020, Vlada pa lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep 
o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih

Ocena finančnih posledic za obdobje naslednjih 6 
mesecev je največ 1.201 mio EUR.

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij

Podaljšanje ukrepov bo imelo pozitivne posledice na 
gospodarstvo, saj so ukrepi namenjeni predvsem 
ohranjanju delovnih mest in zagotavljanju likvidnosti 
gospodarstva. Z ukrepi namreč omogočimo 
samozaposlenim, družbenikom-poslovodjem, 
ustanoviteljem zadrug oz. zavodov sredstva za preživetje 
ter kritje dela fiksnih stroškov.

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Pravice porabe sredstev so zagotovljene v Proračunu RS. Ocena finančnih posledic po posameznih 
ukrepih za obdobje 1.1.2021 – 30.6.2021 je:

- pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka: 100 mio EUR
- pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov: 600 mio EUR
- nadomestilo za čas trajanja odrejene karantene in višje sile za samozaposlene: 20 mio 

EUR



- nadomestilo plač zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje 
sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej: 481 mio EUR.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02-popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14 in 164/20) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade. 

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                          Zdravko Počivalšek
                                                                                                                 MINISTER



Priloga
                                                                   

Na podlagi šestega odstavka 64. člena in drugega odstavka 100. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) ter tretjega odstavka 102. člena četrtega odstavka, 104. člena in drugega odstavka 
105. člena in osmega odstavka 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I

Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz 57. do 67. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) se podaljša do 30. junija 2021.

II

Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) se podaljša do 30. junija 2021.

III

Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali 
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 93. do 97. člena
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 104. in 105. člena Zakona interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 30. junija 
2021.

IV

Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20) se podaljša do 30. junija 2021.

V

Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu iz
102. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 30. junija 2021.

VI

Ta sklep začne veljati  1. januarja 2021.

Št.
Ljubljana, dne          decembra 2020
EVA 2020-2130-0073

                                                Vlada Republike Slovenije
                                                          Janez Janša
                                                            predsednik



OBRAZLOŽITEV

Zaradi ponovne razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 je bilo potrebno sprejeti nekatere 
ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in  
gospodarstvo.

Med drugimi sta bila v okviru Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-
19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP)opredeljena dva ukrepa za samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje 
zadrug/zavodov, in sicer ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki 
delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja 
odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva otroka. V okviru  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) pa je bi 
določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov  je določeno upravičeno obdobje 3 mesecev, od 1. oktobra do 
31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev. Za ukrep v obliki delno 
povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otroka pa je upravičeno obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja 
za največ 6 mesecev.

Dejstvo je, da so upravičenci opredeljeni pri teh ukrepih najbolj ranljivi del gospodarstva, saj gre 
za najmanjše subjekte, od katerih je odvisno ne samo podjetje, ampak tudi preživetje same osebe 
oziroma njegove družine.

ZZUOOP v V. poglavju v 1. oddelku od 88. do 92. člena določa ukrep izredne pomoči v obliki 
mesečnega temeljnega dohodka. Upravičenci za pomoč v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka so samozaposleni, družbeniki-poslovodje in kmetje. Pogoj za pridobitev pomoči je padec 
prihodkov za 20% v 2020 v primerjavi z 2019. Višina mesečnega temeljnega odhodka je 1.100 
EUR na mesec za mesece oktober, november in december 2020, razen za samozaposlene v 
kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu 
samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, za katere znaša 700 EUR na mesec, saj 
jim prispevke za socialno varnost pokrije država ter kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov 
delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katere znaša 940 EUR na 
mesec. Izvajalec ukrepa je FURS. V drugem odstavku 100. členu ZZUOOP je določeno, da lahko 
Vlada Republike Slovenije do 31.12.2020 s sklepom podaljša ukrep za obdobje največ šestih 
mesecev. Ukrep je v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZZUOOP dovoljeno podaljšati le v 
primeru podaljšanja učinkovanja ukrepov iz pravnega akta iz 92. člena ZZUOOP, to je Začasni 
okvir EU za državne pomoči, ki ga je Evropska komisija podaljšala do 30. junija 2021.

ZZUOOP v V. poglavju, 2. oddelku od 93. do 97. člena in ZIUOPDVE v 104. in 105. členu
določata ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene 
na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otroka. Upravičeni do ukrepa so samozaposleni, družbeniki-poslovodje in kmetje. Višina pomoči 
znaša 250 EUR za mesece oktober, november in december 2020. Izvajalec ukrepa je FURS V 
100. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je določeno, da lahko vlada do 31.12.2020 s sklepom podaljša 
ukrep za obdobje največ šestih mesecev. Ukrep je v skladu z drugim odstavkom 100. člena 
ZZUOOP dovoljeno podaljšati v primeru podaljšanja učinkovanja ukrepov iz pravnega akta iz 97. 
člena ZZUOOP, to je Začasni okvir EU za državne pomoči, ki ga je Evropska komisija podaljšala 
do 30. junija 2021.

Pri podaljšanju zgoraj navedenih ukrepov iz 1. in 2. oddelka V. poglavja ZZUOOP je bilo potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da se lahko navedena ukrepa podaljšata le v primeru podaljšanja 
učinkovanja ukrepov iz pravnega akta iz 92. in 97. člena ZZUOOP. Evropska komisija je sprejela



podaljšanje in prilagoditev področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč do 30. junija 
201, sprejetega 19. marca 2020 v podporo gospodarstvu zaradi izbruha koronavirusa.

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20) v 109. do 113. členu določa ukrep pomoči v obliki delnega povračila 
nekritih fiksnih stroškov. Upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih 
stroškov, v upravičenem obdobju iz osmega odstavka tega člena, je pravna ali fizična oseba, ki:
-        je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020,
-        ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na 

dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko 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 tega zakona 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2,

-        ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu 
tega člena: Uredba Komisije 651/2014/EU,

-        ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi 
posledic epidemije COVID-19 in

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

Upravičenec ne more biti:
-        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 ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
-        tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo 

mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Upravičeno obdobje pomoči je 1.10.2020 – 31.12.2020. 
Nekriti fiksni stroški predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki 
predstavljajo:

- 1,2% letnih prihodkov od prodaje (to je 1/12 od 14,4% letnih prihodkov od prodaje) za 
upravičence, ki so jim prihodki upadli za več kot 70%,

- 0,6% letnih prihodkov od prodaje (to je 1/12 od 7,2% letnih prihodkov od prodaje) za 
upravičence, ki so jim prihodki upadli za 30 do vključno 70%. 

Dodatni pogoj glede višine pomoči je, da ne sme presegati: 
- 1000 EUR/zaposlenega oz. samozaposlenega/mesec,
- 70% (pri srednje velikih in velikih podjetjih) oz. 90% (pri mikro in malih podjetjih) izgube v 

upravičenem obdobju,
- določeno je, da je neto izguba čista neto izguba (AOP187), ki je lahko tudi zgolj ocenjena.

V osmem odstavku 109. člena ZIUOPDVE  je določeno, da lahko Vlada Republike Slovenije s 
sklepom podaljša ukrep za obdobje največ šestih mesecev.

Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje 
blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s 
samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, se predlaga podaljšanje ukrepov iz ZZUOOP in 
ZIUOPDVE. 

Že v okviru prve epidemije (marec, april, maj 2020) so izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka v višini 700 EUR koristili upravičenci (samozaposleni, družbeniki), in sicer 
več kot 51.000 upravičencev v višini več kot 83 mio EUR. Samo v oktobru 2020 pa je mesečni 
temeljni dohodek v višini 1.100 EUR koristilo skoraj 26.000 upravičencev v višini 27,3 mio EUR. 
Ostala dva ukrepa (ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene 
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otrok in ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov) sta nova ukrepa, za 
katere še nimamo podatkov o porabi sredstev. Izplačilo za kritje fiksnih stroškov bo šele v 
januarju 2021.

Zaradi navedenega, z namenom odprave posledic epidemije COVID-19 v gospodarstvu, in sicer 
pri samozaposlenih, se predlaga podaljšanje ukrepov do 30. junija 2021.



Zaradi predhodno navedenih razlogov trajanja epidemije se prav tako podaljšuje ukrep 
nadomestila plač delavcem zaradi  odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja 
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in 
povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem iz členov od 57 do 67 Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), saj 
ta ukrep naslavlja posledice odsotnosti delavcev z dela zaradi omejevalnih ukrepov, ki ciljajo na 
omejevanje širjenja epidemije. Ukrep zagotavlja delavcem pravico do odsotnosti in ustrezno 
nadomestilo plače, na drugi strani pa ureja povračilo nadomestila plače upravičenim 
delodajalcem, ki ga v celoti prejmejo povrnjenega s strani države.

Ukrep obvestila Inšpektorata RS za delo o delu na domu je bil uveden šele z 28. 11. 2020, in 
sicer s 102. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20). Za namen izvajanja ukrepa je bila pripravljena vloga za 
delodajalce na portalu SPOT, ki skupaj z zakonsko ureditvijo delodajalcem olajšuje obveščanje 
Inšpektorata RS za delo o delu na domu na način, da jasno določa obseg obvestila inšpektoratu, 
hkrati pa je obveščanje omogočeno na elektronski način, pri katerem lahko delodajalci obvestilo 
podajo preko spletnega obrazca ali pa naložijo že predpripravljen dokument. Navedeni ukrep je iz 
predhodno navedenih razlogov do dogovora o ustrezni ureditvi v matičnem zakonu (Zakon o 
delovnih razmerjih) smiselno podaljšati.

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 3. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 34/14) se sklep objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Sklep začne veljati 1. januarja 2021.
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