
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC 

DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 oz. #PKP7 – KLJUČNI UKREPI 

 

Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma #PKP7. 

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in 

delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Z zakonom se določajo začasni ukrepi 

za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področje gospodarstva, 

infrastrukture, socialnega varstva in zdravstvenega varstva, dela in delovnih razmerij. 

Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja. 

Poglavitne rešitve so: 

– solidarnostni dodatek za upokojence, 

– enkratni solidarnostni dodatek za otroke, 

– enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, 

– enkratni solidarnostni dodatek za študente, 

– izredna pomoč ob rojstvu otroka, 

– začasno denarno nadomestilo, 

– dodatek za delo v rizičnih razmerah, 

– dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na 

delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, 

– pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2, 

– sredstva za garancije za bančne kredite, 

– podaljšanje licenc zdravstvenim delavcem in sodelavcem, 

– nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi 

itd.), 

– možnost obročnega vračila prejetih sredstev, 

– kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone, 

– pomoč izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, 

– odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja, 

– začasna oprostitev DDV za cepiva proti Covid-19, 

– spremembe pri davčni izvršbi (zgolj v nujnih primerih) in izvzetje prejemkov iz izvršbe ter 

stečajne mase, 

– zagotavljanje sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Podrobneje o ključnih vsebinah: 
 

I. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 

➢ SPREMEMBE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC 
EPIDEMIJE COVID-19  

• Sprememba glede Zakona o spodbujanju investicij – sprememba pogojev za dodelitev 

spodbude: Dodatno je določeno obdobje, od katerega se šteje pogoj ohranitve števila delovnih 

mest (12 mesecev pred mesecem oddaje vloge) in da mora imeti podjetje ustrezno število 

delovnih mest glede na dejavnost ter mora biti ustanovljeno vsaj dve leti pred uveljavitvijo 

ZIUOOPE.  



• Podaljšanje ukrepa zagotovitve finančnih sredstev SID banki za namen financiranja 

gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov do 31.5.2021 

➢ SPREMEMBE ZAKONA O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI 
KREDITOJEMALCEV 

• Dopolnitev Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev z 
namenom enake obravnave tudi tistih upravičencev, katerih terjatev iz kreditne pogodbe je 
bila predmet prisilne poravnave ali sporazuma o finančnem prestrukturiranju.  

➢ SPREMEMBE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA 
EPIDEMIJE COVID-19 

• Spremembe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalce 
Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za devet mesecev v 
skladu z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK, kar velja tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo 
sklenjene v obdobju veljavnosti tega zakona. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena 
ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najpozneje 
do 31. marca 2021. Obveznost odobritve odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe se ne 
nanaša na kreditne pogodbe z ročnostjo več kot štiri leta in za katere je poroštvo za obveznost 
plačila prevzela Republika Slovenija v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). V obdobje odloga obveznosti 
iz posamezne kreditne pogodbe, se šteje tudi odlog, ki ga je banka odobrila na podlagi 
ZIUOPOK 

• Spremembe pri fiksnih stroških 

Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati več kot: 

- 1000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 

ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 odstotkov do 

vključno 70 odstotkov, 

- 2000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 

ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 

70 odstotkov, 

- 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine 

od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, 

navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube 

(AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v 

upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč pridobljena s tem 

ukrepom. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU na 

dan oddaje vloge.  

- Upravičenec se v izjavi iz 110. člena tega zakona izjavi o povprečnem številu zaposlenih po 

pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020 za namene izračuna višine 

upravičenja iz prve in druge alineje tega odstavka. Povprečno število zaposlenih se izračuna kot 

število delovnih ur v prej navedenem obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo in 

nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste 

in boleznine v breme podjetja v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer 

na dve decimalki natančno kot prihodke od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede 

na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodajaje glede na vrednost osnovnih 

sredstev, brez zemljišč. 

 



➢ SPREMEBE ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

• v CRPP se lahko zbirajo podatki eZdravja ne samo za paciente s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji ampak tudi za druge paciente, ki v Republiki Sloveniji dobijo 
zdravstveno oskrbo. 

• spreminja se prvi odstavek 14.č člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva, in sicer se dodaja, da se v CRPP lahko obdelujejo tudi podatki o pacientih, ki v Sloveniji 
prejmejo zdravstveno oskrbo. 

 
➢ SPREMEMBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU 

• vzpostavitev zakonske podlage za izvajanje prodaj zarubljenih premičnin kot tudi drugih 
predmetov, ki jih po zakonskem pooblastilu prodaja FURS, preko spletnih javnih dražb. 
Podrobnejši način in pogoji izvedbe spletne javne dražbe se določijo s podzakonskim aktom; 

• spremembo pogojev glede nakupa zarubljenih premičnin pod ocenjeno vrednostjo s katero se 

preprečuje možnost razprodaje dolžnikovega premoženja povezanim osebam (ne le 

družinskim članom, ampak tudi povezanim osebam pravnih subjektov). 

 
➢ SPREMEMBE ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 

• V Zakonu o nevladnih organizacijah se spremeni drugi odstavek 28. člena, in sicer tako, da so 
viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij sredstva, ki jih nevladnim organizacijam 
nameni Republika Slovenija v vsakoletnem proračunu ali donatorji. 
 

➢ ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 

• Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega 
poslovnega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; smiselno enako je določeno tudi za javne uslužbence. 

 
II. ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV 

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

POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 

• tudi za izpolnitev obveznosti iz kreditnih pogodb, glede katerih je bil odobren odlog plačila 
obveznosti na podlagi tega zakona, velja poroštvo Republike, kot to velja za odloge, odobrene 
na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE; 

• v primeru kreditne pogodbe, ki je bila sklenjena na podlagi ZDLGPE, in je banka kreditojemalcu 
odobrila odlog plačila obveznosti iz te pogodbe, velja poroštvo Republike Slovenije, izdano po 
ZDLGPE 

 
➢ ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-

19  
• podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa s sklepom Vlade do 30.junija 2021. Po novem 

delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem 
plačal plačo oziroma nadomestilo plače. Lažna izjava je sankcionirana z vračilom prejetih 
sredstev in globo.  

➢ ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19  

• Spremembe pri odrejanju karantene na domu; ukrep karantene na domu po visoko tveganem 
stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 se izvaja na podlagi objavljene ocene NIJZ o 
epidemiološki situaciji, pristojna sta NIJZ iz Policija. Ukrep karantene na domu po visoko 



tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, upoštevajoč epidemiološko situacijo, 
se lahko izvaja brez ustne napotitve NIJZ v skladu s priporočili NIJZ. Kot dokazilo za uveljavljanje 
pravice do nadomestila plače NIJZ oziroma Policija osebi iz prvega odstavka tega člena izroči 
potrdilo o karanteni na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti 
v 72 urah.  

• Nadomestilo plače za karanteno (povratek iz države na zelenem/oranžnem seznamu ter stik 
z okuženo osebo) in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji 
(sprememba 6. odstavka 57. in prvega, drugega in šestega odstavka 59. člena ZZUOOP). 

• Delodajalec vlogi za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da 
ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, izjavo, da ima 
izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, in izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve 
vloge poravnal vsa nadomestila plače; lažna izjava je sankcionirana z vračilo sredstev in 
plačilom globe. 

• izvajalci medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa ter mestnega in 
primestnega kopenskega potniškega prometa so upravičena do nadomestil stroškov tudi za 
obdobje  od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021. 

• Nadomestilo za imetnike avtobusov se izračun na podlagi števila avtobusov, ki jih je imel 
imetnik licence v lastni ali uporabi na dan 16.3.2020; nadomestilo stroškov znaša 33,20 eur na 
avtobus na dan, pri čemer se upošteva za januar 15 dni, februar 15 dni in marec 18 dni; 
upravičenec mora predložiti izjavo o plačanih plačah in prispevkih 

• Izvajalci prevozov potnikov v mestnem prometu so upravičeni do nadomestila stroškov, ki so 
jih imeli v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov 
v Republiki Slovenji (Uradni list RS, št. 24/20, 54/20 in 65/20) in do nadomestila za obdobje od 
1. junija 2020 do 31. marca 2021. 

• Imetnik licence Skupnosti je upravičen za obdobje od 1. junija 2020 do 31. marca 2021, do 
nadomestila izpada prihodkov zaradi posledic COVID-19. Nadomestilo znaša 70 odstotkov 
izpada prihodkov za posamezni mesec v navedenem obdobju v primerjavi z istim mesecem v 
letu 2019. Če je v obdobju upravičenosti do nadomestila veljala začasna prepoved izvajanja 
javnega linijskega mestnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, se nadomestilo 
za ta čas izračuna v višini 79,30 eura na avtobus na dan, za vsak dan začasne prepovedi izvajanja 
javnega prevoza potnikov. Pri tem se upošteva največ število avtobusov z licenco Skupnosti za 
izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel imetnik licence Skupnosti v lasti ali v uporabi na dan 
16. marca 2020. 

• Minister, pristojen za promet, predpiše tudi izračun stroškov za zaščitno opremo in razkužila, 
izračunane na kilometer opravljene vožnje za posamezno vrsto prevozov in način izplačila. 

➢ ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

• kritje bolniških odsotnosti za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za 
COVID-19 od prvega dne zadržanosti od dela iz razloga bolezni. 

➢ ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST 

• začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, za dobave, pridobitve znotraj Unije 
in uvoze cepiv proti COVID-19, v zvezi s katerimi je uporaba odobrena s strani pristojnega 
organa v Evropski uniji oziroma Republiki Sloveniji, ter za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke za COVID-19, ki so skladni z zakonodajo Unije; 



• se začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, določa za zdravstvene storitve, ki 
so neposredno povezane s cepivi proti COVID-19 oziroma in vitro diagnostičnimi medicinskimi 
pripomočki za COVID-19; 

• začasna oprostitev plačila DDV veljajo za dobave, pridobitve in uvoze blaga, ter storitve, 
opravljene do vključno 31. decembra 2022. 
 

➢ STANOVANJSKI ZAKON 
• v letih 2020 in 2021 se opusti dolžnost upravnika, da skliče in izvede zbor lastnikov najmanj 

enkrat letno. 
 

➢ ZAKON O KMETIJSTVU 

• Ne glede na tretji odstavek 105.c člena Zakona o kmetijstvu lahko izvajalec v letu 2021 opravlja 

začasno ali občasno delo v kmetijstvu prekinjeno ali neprekinjeno največ 150 dni. 

 
➢ ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ 

• Zavezo investitorja in prejemnika spodbude, da bodo nova delovna mesta, ustvarjena z 
investicijo, zapolnjena najpozneje v treh letih po zaključku investicije in ohranjena v regiji 
najmanj pet let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, ali najmanj tri leta po 
dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, v primeru, ko je prejemnik spodbude mala ali 
srednje velika gospodarska družba, se lahko zaradi izrednih razmer ob zaostritvi gospodarskih 
okoliščin, kot posledice izbruha COVID-19, podaljša za največ dve leti na podlagi vložene in 
obrazložene zahteve investitorja in prejemnika spodbude.  

• O podaljšanju izpolnitve zaveze odloči ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ob obravnavi 
predložene zahteve. Določbe tega člena veljajo do 30. junija 2021. 
 

➢ ZAKON O TRGOVINI 

• Ne glede na Zakon o trgovini, ki v tretji točki 8. člena določa, da trgovec ne sme določiti 
obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, trgovec 
lahko določi obratovalni čas prodajaln v nedeljo 27. decembra 2020 in v nedeljo 3. januarja 
2021. 

 
➢ ZAKON O BLAGOVNIH REZERVAH 

• minister, pristojen za preskrbo, lahko odloči o uporabi do 5 milijonov zaščitnih mask na zalogi 
Zavoda za blagovne rezerve za splošno uporabo, za namene zajezitve širjenja COVID-19 v 
podjetjih; 

• Upravičenci do pridobitve zaščitnih mask so mikro podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se 
kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

 
➢ ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 

• Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih 

potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, 

ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico 

letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021. 

• Javni uslužbenec ima pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020 

zaradi interventnih ukrepov, do 28. februarja 2021. 

➢ ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH  

• širi se nabor inšpekcij, ki poleg svojega rednega dela opravljajo tudi inšpekcijski nadzor po ZNB 

 
➢ ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM 

PRENEHANJU  



• Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena ZFPPIPP poslovodstvo ni zavezano vložiti 
predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna 
plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja do 30. 
marca 2021 in ga lahko Vlada RS s sklepom podaljša še za 3 mesece, razen če  ni izgledov, da 
bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila. 

• Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno 
izvesti dejanj in ukrepov iz 36. in 37. člena ZFPPIPP, jih morajo začeti izvajati najpozneje v enem 
mesecu po prenehanju epidemije. 

• Šteje se, da je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije, če 
družba opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim, ministrskim ali občinskim predpisom ali 
aktom določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije 
začasno prepove ali bistveno omeji ali če družba na dan 31. decembra 2019 ni bila dolgoročno 
plačilno nesposobna. 

• Ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži 
odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči 
svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica 
razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja v stečajnem postopku, ki je uveden na predlog 
upnika najpozneje do 30. marca 2021. 

 

➢ ZAKON O DOHODNINI 

• Dodatki, ki so jih zaposleni prejeli za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne 
obremenitve pri izvajalcih socialno varstvene dejavnosti in zdravstvene dejavnosti, se ne 
upoštevajo v davčno osnovo za plačilo dohodnine. 
 

➢ ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021 

• o uvrstitvi projektov,  za katere iz projektne dokumentacije izhaja,  da bo delež sofinanciranja 
iz proračuna države manjši od 600.000 evrov, odloča Ministrstvo za finance. 

 

III. ZAČASNI UKREPI 
 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU INFRASTRUKTURE 
• znižanje pristojbine za navigacijske službe zračnega prometa na terminalih za leto 2021, 
• nadomestila za izvajalca GJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem 

železniškem prometu, 
• nadomestila za izvajalce šolskih prevozov - pravne osebe ali samostojni podjetniki 

posamezniki, registrirani v Republiki Sloveniji, ki so imetniki licence za prevoz potnikov in 
izvajajo posebne linijske prevoze na podlagi 54. člena ZPCP-2 za osnovne šole ali šole s 
prilagojenim programom ali zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov 
od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem, 
morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni; 

• nadomestila za občasne prevoze s kombiniranimi vozili - imetniki licence za opravljanje 
prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti 
Statističnega urada Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet), upravičeni do nadomestila dela 
stroškov, ki so jih imeli od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021; 

• nadomestila za avtobusne postaje - upravljavci avtobusnih postaj upravičeni do nadomestila 
izpada prihodkov zaradi začasne ustavitve izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. 
 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA 



• krizni dodatek: vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni 
presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 
krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Sredstva za 
izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, 
pridobljenih iz proračuna Evropske unije. 

 
➢ ZAČASNI UKREP OB ROJSTVU OTROKA 
• izredna pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 eurov – upravičenec je eden od staršev za otroka 

s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od dne uveljavitve tega zakona do eno 
leto po koncu epidemije. 
 

➢ ZAČASNI UKREPI ZA JAVNE USLUŽBENCE IN ZAPOSLENE V OKVIRU PROGRAMA JAVNIH DEL 

• Oseba iz 40. člena tega zakona in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so pri 

svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno 

preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so upravičeni do dodatka za nevarnost in 

posebne obremenitve v času epidemije v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega 

za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica razglasitve epidemije. 

 

➢ ZAČASNI UKREPI GLEDE POVRAČILA DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN 

VRAČILA NEUPRAVIČENO PREJETIH SREDSTEV 

• vračila in nadzor vračil upravičenj: subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače na 

začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV in naknadno ugotovi, da ni izpolnil 

pogoja upada prihodkov, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije najkasneje do 

roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za 

obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev 

obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete pomoči v 30 

dneh od vročitve odločbe. Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobja od 1. januarja 

2021, subjekt Finančno upravo Republike Slovenije obvesti najkasneje do roka za predložitev 

obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje 

podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od 

dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Po poteku roka za plačilo do plačila se mu obračunavajo 

zakonske zamudne obresti. Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV se pri 

ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 upošteva načelo 

sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v 

primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Merila sorazmernosti določi minister, pristojen 

za finance, s podzakonskim predpisom. 

• obročno vračilo pomoči: FURS in ZRSZ lahko za vračilo neupravičeno prejetih sredstev, 

izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, 

dovolita obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju 

šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas, ko 

je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi obrestmi) ne 

zaračunajo obresti. 

 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 

• Solidarnostni dodatek za upokojence, katerih pokojnina znaša 714,00 eurov ali manj v višini 

od 130 do 300 eur. 



• Enkratni solidarnostni dodatek za otroke v višini 50 eur za otroka; upravičen je eden od staršev 

za otroka za katerega je upravičen do otroškega dodatka v prvem do petem dohodkovnem 

razredu za mesec november 2020. 

• Enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 eur. 

• Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb v višini 150 eur za 

osebe, ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki po 

ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov, če so na dan 

uveljavitve zakona:  

o dopolnile 65 let starosti in  

o nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

• Začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve se prizna brezposelni osebi od prvega 

dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 osebi, ki ji je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega 

razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je bila pred 18. oktobrom 2020 na 

podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri 

čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost  

 

➢ ZAČASNI UKREPI ZA VERSKE USLUŽBENCE 

• Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence: 700 eurov na 
mesec na mesec za oktober, november in december 2020. 
 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL IN JAVNO ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA 

• V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih ponudniki sklenili 
z naročniki  na podlagi  Zakona o javnem naročanju in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
ter se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper 
epidemijo, se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne 
uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije. 

 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU NAJEMNIH RAZMERIJ POSLOVNIH STAVB IN POSLOVNIH 
PROSTOROV 

• Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s 
predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega 
poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen 
namen, lahko: 

o ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo 
odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni; 

o zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe; 
o zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas. 

• Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po 
prenehanju veljavnosti ukrepa iz tega člena, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine 
ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene 
najemnine. 

• Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval 
odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe. 
 

➢ ZAČASNI UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU IN PODROČJU SODNE IZVRŠBE TER OSEBNEGA 
STEČAJA 

• davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah - zadeva se šteje za nujno, če davčni 
organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih 



dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju 
ukrepa po tem členu, onemogočeno ali precej oteženo; 

• vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi 
epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene 
storitve, so izvzeti iz izvršbe in postopkov osebnega stečaja; 

• v izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem uveljavitve tega zakona odloži izvršba, če je 
dolžnik fizična oseba - izvršba se ne odloži, če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča 
tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite 
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 
 

➢ ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA 
• namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja za izvajanje 

finančnih prodkutov preko Javnega sklada RS za podjetništvo v višini 90 mio eur 
• sredstva za garancije za bančne kredite: Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja 

mikro, malih in srednje velikih podjetij Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep 
garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ter zniževanje bančnih 
stroškov. Ukrep izvede Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki z ministrstvom, 
pristojnim za gospodarstvo, v ta namen sklene pogodbo. Višina: 30 mio eur. 

• poroštvo SID banki za prvo izgubo posojilnega sklada finančnega inženiringa na področju 

turizma; Sredstva Republike Slovenije za poroštvo se zagotovijo v proračunu Republike 

Slovenije s sklenitvijo neposredne pogodbe, pri čemer je poroštvo dano brezplačno in se vnovči 

na prvi poziv. SID banka bo za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa iz prejšnjega odstavka 

tega člena zagotovila 200 mio eurov ugodnih posojil, od tega se 25 odstotkov nameni za 

obratna sredstva in 75 odstotkov za investicije in obratna sredstva vezana na investicije. 

➢ ZAČASNI UKREP NA PODROČJU NAKUPA HITRIH TESTOV 
• Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik 

posameznik ali zadruga je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na 
zaposlenega na dan oddaje vloge. Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 
eur. 
 

IV. PREHODNE DOLOČBE 

• primeru, da so že upravičenci predložili vlogo po ZIUOPDVE (PKP6) za fiksne stroške na FURS, 

predložijo popravek izjave glede povprečnega števila zaposlenih ali v primeru, da je investiral 

oz. zaposloval v letu 2020 (20.a člen). FURS pa po uradni dolžnosti opravi preračun za 

upravičence, ki so jim upadli prihodki za več kot 20% in zato lahko prejmejo do 2.000 EUR na 

zaposlenega na mesec v upravičenem obdobju.  
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