UKREPI POMOČI ZA PODROČJE SAMOZAPOSLITVE IZ ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO
(ZIUZEOP) in ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO
(ZIUZEOP-A).
VRSTE UKREPOV POMOČI ZA PODROČJE SAMOZAPOSLITVE PO ZIUZEOP:
- Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki znaša 350 eur za marec, 700 eur
za april in 700 eur za maj. Predložitev iste izjave kot za oprostitev plačila prispevkov (rok do 31.
5. 2020). Predložitev izjave na FURS.
- Pravica do povračila nadomestila plače. Uveljavljanje vloge pri ZZZS.
- Odlog vseh prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020. Vloge ni
potrebno oddati.
- Oprostitev plačila prispevkov za mesec marec (od 13. 3. dalje), april in maj 2020. Izjavo oddate
prek eDavkov https://www.fu.gov.si/ (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).
Navodilo kako si namestiti e-davke najdete na: https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjavaza-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/.
KDO SO UPRAVIČENCI:
- Za temeljni mesečni dohodek so upravičeni samozaposleni, družbeniki in družbeniki
poslovodne osebe v zavodih in zadrugah, ki so na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne velja za popoldanske s.p.-je in osebe delno
zavarovane preko starševskega varstva.
- Do povračila nadomestila plače so upravičeni delodajalci, ki so napotili delavce na začasno
čakanje od doma in ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela. Uveljavlja vsak delodajalec v
Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena ZIUZEOP-A in ki izjavi, da delavci dela ne
opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol
in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza
ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.
- Za odlog prispevkov so upravičeni vsi samozaposleni, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta
samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr.
s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vendar ne popoldanski s.p.-ji.
- Za oprostitev plačila prispevkov so upravičeni samozaposleni in družbeniki, ki so na dan
uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in predložijo
izjavo, v kateri navajajo, da dejavnosti ne morejo opravljati zaradi epidemije ali jo opravljajo v
bistveno zmanjšanem obsegu.
Tabela za lažji pregled upravičenosti (vir):
status
temeljni dohodek
polno zavarovan, ki ne zaposluje
DA
polno zavarovan, ki zaposluje
DA
delno zavarovan
- delni upokojenec
DA (sorazmerno)
- delno zaposlen
DA (sorazmerno)
- starševsko varstvo
DA (sorazmerno)
- popoldanski s.p.
NE
* novela ZIUZEOP-A

oprostitev prispevkov
DA
DA
DA (sorazmerno)
DA (sorazmerno)
DA (sorazmerno)
NE
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KDAJ SE ŠTEJE, DA SE DEJAVNOST OPRAVLJA V BISTVENO ZMANJŠANEM OBSEGU?
Ko so se prihodki v marcu 2020 zmanjšali vsaj za 25 % v primerjavi s prihodki v februarju 2020 oziroma
ko so se prihodki v aprilu ali maju 2020 zmanjšali vsaj za 50 % v primerjavi s prihodki v februarju 2020.
Za več informacij se lahko obrnete na e-naslov: info@rra-zk.si oziroma za odgovore na najpogostejša
vprašanja, vezana na ZIUZEOP, na povezavo FURS.
DODATNE INFORMACIJE GLEDE ZIUZEOP:
KAKO ZIUZEOP UREJA UGODNOSTI NA PODROČJU NADOMESTILA ZA ČAS ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z
DELA (BOLNIŠKO NADOMESTILO)?
- Informacije na povezavi OZS.
KAKO ZIUZEOP UREJA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DRUGE RANLJIVE SKUPINE OSEB?
Za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb ZIUZEOP ureja izplačilo enkratnega
solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov za osebe, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo
starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije.
OPOZORILO – Vlada RS bo pripravila paket ukrepov, ki bo vseboval nadaljnje ukrepe za lažje
obvladovanje posledic COVID-19 za pomoč področju turizma. Vseboval bo spremembe programa
razvoja podeželja, tako da bo več sredstev namenjenih novim investicijam, rastlinski proizvodnji in
večanju samooskrbe.
Poglavitni poudarek bo na zagotavljanju likvidnosti podjetij, turizem bo deležen posebnih ukrepov. Ti
so po trenutnih predlogih usmerjeni v podaljšanje že sprejetih ukrepov tudi za obdobje po zagonu
panoge, zakonsko podlago za izdajo vrednotnic za organizatorje potovanj, uvedbo skrajšanega
delovnega časa in zagotavljanje likvidnostnih sredstev za preživetje podjetij preko posojil.
Več na povezavi.
KAKO ZIUZEOP-A UREJA VREDNOTNICE?
- Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča
epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede
vračila vseh plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika.
- Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če
potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku
tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne
znesek, na katerega se glasi vrednotnica.
- Potrošnik lahko navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh
plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku
vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.
- Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred
uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi
neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija.
DODATNE INFORMACIJE GLEDE VPLIVOV ZIUZEOP-A NA PODROČJE SAMOZAPOSLITVE NA
POVEZAVI.
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