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UKREPI POMOČI ZA PODROČJE SAMOZAPOSLITVE IZ ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 
(ZIUZEOP), ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 
(ZIUZEOP-A) in ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE 
COVID-19 (ZIUOOPE). 
 
VRSTE UKREPOV POMOČI ZA PODROČJE KMETIJSTVA: 

- odlog vseh prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020. Vloge ni 
potrebno oddati. Odložene prispevke bodo morali poravnati najkasneje do 31. 3. 2022, lahko 
v enkratnem znesku ali obročno. Pogoj so  poravnane obveznosti do države.  

- 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-izjava-
za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/. Pogoj so  
poravnane obveznosti do države. Kdor izjave ni oddal pravočasno, lahko to stori še do 9. 5. 
2020. 

- Izredna pomoč v obliki temeljnega mesečnega dohodka. Predložitev iste izjave kot za 
oprostitev plačila prispevkov (rok do 31. 5. 2020). Pogoj so  poravnane obveznosti do države.  

- sezonsko delo v kmetijstvu lahko opravlja tujec v letu 2020 na podlagi dovoljenja za sezonsko 
delo za največ 150 dni, za sezonsko delo daljše od 150 dni, pa mora pridobiti enotno dovoljenje 
za sezonsko delo. 

- odmera in proračun dohodnine na letni ravni za zneske, prejete na podlagi ukrepov skupne 
kmetijske politike (70. člen ZDoh-2), ki se štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec 
prejel dokončno odločbo. 

- postavitev objektov za kmetijsko pridelavo za povečanje kmetijske pridelave v Republiki 
Sloveniji na kmetijskih zemljiščih z boniteto, nižjo od 35, dopustno postaviti rastlinjak, ki 
omogoča pridelavo hrane, ima površino do 1 ha in gre za objekt, če je kot celota dan na trg kot 
proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. 

- ukrepi s področja namakanja in postavitev objektov za kmetijsko pridelavo: prednostno se 
obravnavajo vloge za predhodni postopek presoje posegov v okolje, predpisana soglasja ali 
dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba namakalnega sistema, postavitev naprav 
in opreme za trajne nasade ali postavitev rastlinjaka, ki je objekt, če je kot celota dan na trg 
kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, na 
območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih. Prednostno se obravnavajo tudi vloge 
za izdajo vodnega soglasja in vodnega dovoljenja za izgradnjo namakalnega sistema in 
rastlinjakov. 

- ukrepi s področja izkoriščanja geotermalne energije v rastlinjakih prednostno se obravnavajo 
pobude za posebno rabo vode za potrebe ogrevanja in podobno, če se rabi mineralna, 
termalna ali termomineralna voda, za vse rastlinjake, namenjene za kmetijsko pridelavo hrane, 
ki izkoriščajo zaprt reinjekcijski sistem izkoriščanja geotermalne vode. 

- odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje nadomestila za stavbno pravico in znižanje 
cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč 
Republike Slovenije: cene zakupnin kmetijskih zemljišč, ki jih je za leto 2020 določil Sklad 
kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije, se te znižajo v višini 20 %, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS na zemljiščih, s katerimi upravlja, v letu 2020 ne zaračunava nadomestila 
za stavbno pravico. 

- brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije: Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS lahko v brezplačni zakup odda kmetijska zemljišča, ki jih ima v upravljanju in ki so 
bila na dan 1. 1. 2020 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot: 
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kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z 
gozdnim drevjem. Doba zakupa iz tega člena traja deset let. Zakupnik mora na zemljiščih, ki so 
dana v zakup po tem členu, odpraviti zaraščanje v enem letu ter ga uporabljati za kmetijsko 
dejavnost. 

- neposredna oddaja uplenjene divjadi Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom lahko 
ne glede na predpis iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo 
na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, proda do 50 % planiranega letnega 
odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, 
določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji. 

KDO SO UPRAVIČENCI: 

- Za odlog prispevkov so upravičeni vsi kmečki zavarovanci, (to so kmetje, ki so na podlagi 
opravljanja kmetijske dejavnosti obvezno zavarovani za polni zavarovalni čas, to je 40 ur na 
teden po zavarovalni podlagi 051, 052 007+064 ali 007+065.  

- Za oprostitev plačila prispevkov so upravičeni vsi kmečki zavarovanci (zavarovalne podlage 
051, 052 007+064 ali 007+065), ki predložijo izjavo, v kateri navajajo, da dejavnosti ne morejo 
opravljati zaradi epidemije ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.  

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. Dilema nastane pri tistih, ki so obdavčeni po dohodku iz osnoven kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti. Dokončnega odgovora še ni, pri ugotavljanju zmanjšanja 
prihodka pa naj bi se upoštevalo naslednje: upad prihodki v prvem polletju 2020 za več kot 20 
% v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in rast prihodkov v drugem polletju 2020 
ne bodo dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019.  

DRUGA FINANČNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA: 

- Finančna pomoč zaradi epidemije vsem kmečkim zavarovancem, ki bi jim potrdili okužbo z 
virusom COVID-19. Uveljavljati z vlogo na ARSKTRP. 

- Nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih za ribiška plovila, navedena v dovoljenjih za 
gospodarski ribolov.  

- Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka za nosilce kmetijskega gospodarstva in 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (to je fizična oseba, ki je lastnik gozda ter imetnik dovoljenja 
za gospodarski ribolov, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki je zlasti posledica 
nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje), če je 
sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka. V povezavi s finančnim nadomestilom zaradi izpada 
dohodka je vlada 30. 4. 2020 sprejela štiri odloke in sicer:  
1. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi 

epidemije COVID-19:  upravičeni so tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v obdobju 
od 13. 3. 2020 do zaključka epidemije dali v zakol govedo starosti nad 1 leto in so oddali 
tudi zbirno vlogo za leto 2019. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja bo upravičencem poslala predtiskani obrazec (zahtevek); upravičenec ga podpiše 
in vrne Agenciji.  

2. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji zaradi epidemije COVID-19: upravičenci so nosilci dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji, ki izvajajo eno od naslednjih dejavnosti: 

• turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami) 

• izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob) 

• vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob) 
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• osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob) 

• prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni 
potniški promet) 

• muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev) 

• tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov) 

• apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin) 

• nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa) 

• organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje) 

• usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje) 

• prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje 
nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila, glede na povprečje dohodkov 
zadnjega leta. Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 
1.3. poglavja ZIUZEOP, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu ZIUZEOP. 
Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila se vloži na Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 
3. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi 

epidemije COVID-19: izhodišče za izračun nadomestila je obseg sanitarnih sečenj v 
obdobju marec-maj 2019. Če bo v teh mesecih izpad dohodka v sektorju gozdarstva večji 
kot 20 %, bodo lastniki, ki bodo izvajali sanitarno sečnjo v skladu z odločbami Zavoda za 
gozdove Slovenije o sanitarni sečnji, in sicer v rokih, na način in v obsegu iz odločb, 
upravičeni do nadomestila. Nadomestilo je predvideno po ha in po velikostnih razredih 
poseka. Mesečni zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila se vloži na Agencijo 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  

4. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi 
epidemije COVID-19: finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na 
hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za 
proizvodnjo vina. Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu 
ZIUZEOP. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo 
upravičencem poslala predtiskani obrazec (zahtevek); upravičenec ga podpiše in vrne 
Agenciji. 

 
Zaradi razglašene epidemije COVID-19 se pripravljajo dopolnitve shem in ukrepov, ki se uveljavljajo 
prek zbirne vloge za leto 2020, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Več na 
povezavi.  

Odgovori na vprašanja glede nekaterih drugih ukrepov iz ZIUZEOP, povzeti po objavi KGZS in GOV.SI. 
 
ALI NAJ KMETJE ODDAJO VLOGO ZA ODLOG/OPROSTITEV PRISPEVKOV, IZREDNO POMOČ … 
Na povezavi so nasveti pristojnih na KGZS glede tega ali posamezno vlogo oddati ali ne.   
 
ALI ZIUZEOP PRINAŠA UGODNOSTI NA PODROČJU NADOMESTILA ZA ČAS ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z 
DELA (BOLNIŠKO NADOMESTILO)? 
Kmečki zavarovanci, ki imajo na dan uveljavitve ali po uveljavitvi ZIUZEOP bolniško nadomestilo 
zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme, so upravičeni do kritja nadomestila v breme ZZZS. Ta 
pravica bo kmečkim zavarovancem priznana od uveljavitve ZIUZEOP oziroma nastanka razloga za 
bolniško nadomestilo do prenehanja razlogov za prejemanje bolniškega nadomestila, vendar najdlje 
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do 31. 5. 2020 (oziroma, ko Vlada RS ugotovi razloge za prenehanje tega ukrepa). Uveljavljati z 
elektronsko zahtevo na ZZZS do 30. 9. 2020. 
 
KAKŠNE UGODNOSTI PRINAŠA ZIUZEOP ZA UŽIVALCE POKOJNIN? 
Uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700 eurov ali manj, so upravičeni do enkratnega 
solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan skupaj s pokojnino za april, pri čemer je njegova višina odvisna 
od višine pokojnine posameznega uživalca in sicer: 
 

Višina pokojnine Višina solidarnostnega dodatka 

do 500,00 eurov 300,00 eurov 

od 500,01 do 600,00 eurov 230,00 eurov 

od 600,01 do 700,00 eurov 130,00 eurov 

 
KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA ZIUZEOP NA PODROČJU SEZONSKEGA DELA? 
Za leto 2020 se ukinja časovna omejitev opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu. Izvajalci začasnega 
in občasnega dela v kmetijstvu bodo, ne glede na siceršnjo omejitev 90 dni v koledarskem letu, v letu 
2020 to delo lahko opravljali neomejeno do konca leta. Tu velja opozoriti, da za kmetijsko gospodarstvo 
še vedno velja omejitev 120 dni na leto. 
 
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.  

ZIUZEOP-A kot upravičence do enkratnega solidarnostnega dodatka določa tudi osebe s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega dodatka za 
upokojence, njihovi lastni dohodki pa ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do 
varstvenega dodatka po posebnem zakonu, če: 
– so dopolnile 65 let starosti in 
– so člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 
Enkratni solidarnostni dodatek znaša 150 eurov. Izplačilo na podlagi vloge, ki se do 15. 5. 2020 vloži na 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Vloga je dostopna tu.  
 

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na e-naslov: info@rra-zk.si ali na povezavo FURS , KGZS ali MKGP 
novice. Več tudi na spletni strani GZS. 
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