
    

RRA, Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 
tel. 05/72-12-240, e-naslov: info@rra-zk.si, www.rra-zk.si, www.zelenikras.si  

Okrožno sodišče v Kopru, matična številka: 1550225000, osnovni kapital: 88.397,00 EUR. 

 
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 SAMOZAPOSLITVE: 

- 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-izjava-
za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/. 

- Delno subvencioniranje skrajšanja polega delovnega časa. Uveljavljanje vloge pri ZZZS.  
- Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Uveljavljanje vloge pri 

ZZZS, v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo (a najkasneje do 30. 6. 2020). 
- Finančne spodbude  

1. Nepovratna in povratna sredstva za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij 
ter ustreznega varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za 
sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore 
predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in 
digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega 
zagona. Oddati vlogo na javni razpis ali javni poziv ali po postopku z neposredno pogodbo 
v skladu z ZJN-1. 

2. Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja. 
3.    Podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze (veljavne pogodbe ali veljavni 

okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov, sklenjeni z veljavnostjo do 1. 
septembra 2020 z gospodarskimi subjekti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja 
COVID-19 v obdobju trajanja razglašene epidemije, na območju RS, izvajanje storitev po 
veljavnih pogodbah ali okvirnih sporazumih onemogočeno ali pa je bistveno oteženo, 
lahko brez javnega razpisa podaljšajo do 1. 9. 2021.) 

- Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma v višini 200€ za 
polnoletne in 50€ za mladoletne, ki ga je treba porabiti v nastanitvenih obratih (nastanitev z 
zajtrkom ali brez zajtrka), ki je vpisan v Poslovni register Slovenije in v register AJPES, ter izvaja 
delavnosti hotelov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, oddaja zasebne 
sobe gostom, planinskih domov in mladinskih prenočišč, drugih nastanitev za krajši čas, 
dejavnost avtokampov in taborov. Unovčitev bona do 31. 12. 2020, povračilo sredstev s strani 
FURS v 30 dneh. Ponudnik storitve sredstva prejme na podlagi potrditve upravičenca v 
elektronskem sistemu FURS oziroma na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in 
kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve je dolžan hraniti 
predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in 
vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade RS, do poteka zastaralnega roka. 
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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 (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 delno subvencioniranje skrajšanja polega delovnega časa so upravičene pravne ali fizične 
osebe, ki se bile v Poslovni register Slovenije vpisane pred 13. 3. 2020 ter zaposluje delavce na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim 
mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. 

- Za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je upravičen vsak 
delodajalec v RS, ki zaposlenim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in 
tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več 
kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa 
upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi 
epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 
2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni 
mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. 

- Za finančne spodbude (sredstva za zagotovitev tekočega poslovanja) je upravičeno mikro, 
malo in srednje veliko podjetje ter veliko podjetje, ki se sooča z negativnimi posledicami 
epidemije. 

 
Tabela za lažji pregled upravičenosti (vir): 

status  temeljni dohodek oprostitev prispevkov 

polno zavarovan, ki ne zaposluje DA DA 

polno zavarovan, ki zaposluje DA DA 

delno zavarovan     

- delni upokojenec DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- delno zaposlen DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- starševsko varstvo DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- popoldanski s.p. NE NE 

* novela ZIUZEOP-A     
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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.  
 
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.  
 
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 INTERVENTNE ZAKONODAJE NA PODROČJE 

SAMOZAPOSLITVE NA POVEZAVI IN NA SPLETNI STRANI GZS. 
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