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Začasni ukrepi za samozaposlene in podjetja 
ter ukrepi na področju infrastrukture
po ZZUOOP



Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



VSEBINA PREDSTAVITVE

1. Mesečni temeljni dohodek za s.p. in družbenike

• Upravičenec

• Časovna omejitev

• Višina mesečnega temeljnega dohodka

• Postopek za pridobitev pomoči

• Nakazila mesečnega temeljnega dohodka

• Vračanje prejetih sredstev

2. Delno povračilo karantene in višje sile za s.p. in družbenike

• Upravičenec

• Pogoji za delno povračilo

• Časovna omejitev

• Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

• Postopek

• Nakazila delno izgubljenega dohodka 3



VSEBINA PREDSTAVITVE

3. Nadomestila za izvajalce občasnega prevoza

• Upravičenci

• Višina nadomestila stroškov

• Kazenske določbe

4. Nadomestila za izvajalce mestnega prevoza

• Upravičenci

• Višina nadomestila stroškov

• Kazenske določbe
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PRAVNA PODLAGA ZA UKREPE

• pravna podlaga: PKP 5 - Zakon o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-
19 (ZZUOOP, Uradni list RS št. 152/2020 z dne
23.10.2020)

• obvestilo Ministrstva za zdravje z dne 23.10.2020
o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje
pravice do delno povrnjenega izgubljenega
dohodka za čas trajanja karantene na domu za
samozaposlene, družbenike in delničarje
gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali
zavoda in kmete
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1. UPRAVIČENCI DO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

Upravičenec je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti

najmanj od 1.9.2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi

posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v

bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

• samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona v obvezno

zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2

• družbenik ali delničar gospodarske družbe oz. ustanovitelj zadruge

ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona

zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

• kmet, ki je na dan uveljavitve zakona v zavarovanje vključen na
podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena ZPIZ-2.
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1. UPRAVIČENCI DO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

• če upravičenec v zavarovanje za posamezni mesec ni vključen v

celotnem mesecu ali za polni zavarovalni čas, je upravičen do

sorazmernega dela izredne pomoči, glede na delež vključitve v

zavarovanje za posamezni mesec oz. do polnega zavarovalnega časa

• sorazmernost ne velja za upravičence, ki so do polnega

zavarovalnega časa vključeni na podlagi 2. odstavka 19. člena ZPIZ-2

(upravičenci do starševskega varstva), razen če v posameznem

mesecu niso vključeni v zavarovanje po zgoraj navedenih podlagah za

celotni mesec

• do izplačila ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih dajatev in

drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če

ima na dan vložitve vloge za mesečni temeljni dohodek neplačane

zapadle davčne obveznosti
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1. UPRAVIČENCI DO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

Šteje se, da upravičenec ne more opravljati dejavnosti oz. jo opravlja v bistveno

zmanjšanem obsegu, če je izpolnjen pogoj upada prihodkov:

• upad prihodkov v letu 2020 za več kot 20 % glede na leto 2019

• če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020: je do pomoči upravičeni

tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020

zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne

prihodke v letu 2019

• če v letu 2019 ni posloval: je do ukrepa upravičeni tudi tisti upravičenec, ki

se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali

za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31.

avgusta 2020

Prihodki za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, so

čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter

nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.
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1. ČASOVNA OMEJITEV MTD

• ukrep upravičenosti do mesečnega temeljnega dohodka

traja od 1.10.2020 do 31.12.2020

• ukrep se lahko s sklepom Vlade podaljša še za obdobje

največ 6 mesecev
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1. VIŠINA MTD

• višina za mesece oktober, november in december 2020 znaša 1.100 EUR

mesečno

• za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov iz

proračuna RS, znaša višina mesečnega temeljnega dohodka 700 EUR

mesečno

• za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za PIZ, znaša višina

mesečnega temeljnega dohodka 940 EUR mesečno

• izredna pomoč se v primeru, da je upravičenec vložil tudi vlogo za

karanteno/višjo silo za posamezni mesec, zmanjša za višino izplačanega

delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oz. višje sile

• v primeru podaljšanja, se izplača mesečni temeljni dohodek tudi za obdobje

podaljšanja
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1. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV MTD

• upravičenec mora preko informacijskega sistema FURS

(e-Davki) predložiti izjavo

• v izjavi potrdi, da gre za upravičeno osebo in da zaradi

epidemije COVID-19 ne more opravljati svoje dejavnosti

ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu

• izjava upravičenca je informacija javnega značaja

• upravičenec poda izjavo na podlagi lastne ocene
poslovanja
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1. NAKAZILA MTD

Upravičenec lahko vloži izjavo tudi za več mesecev skupaj. V tem

primeru se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov. Če vloži

izjavo:

• od 1.10. do 31.10.2020 za mesec oktober, nakaže FURS mesečni

temeljni dohodek 10. 11.2020

• od 1.11. do 30.11.2020 za mesec november ali za mesec oktober in

november skupaj, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek do

10.12.2020

• od 1.12. do 31.12.2020 za mesec december ali za dva oz. vse tri

mesece skupaj, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek najpozneje

do 10.1.2021

Skrajni rok za vložitev izjave je 31.12.2020 (v primeru podaljšanja pa v

sklepu določen rok).
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1. VRAČANJE MTD

• upravičenec mora v celoti vrniti vsa prejeta sredstva, če ne

izpolnjuje pogoja upada dohodkov

• ob takšni ugotovitvi o tem obvesti FURS, najkasneje do roka za

predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2020

oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega

polletja 2020 oz. do roka za predložitev obračuna davka od

dohodkov iz dejavnosti za leto 2020

• sredstva vrne v roku 30 dni od vročitve odločbe

• po preteku roka za vračilo se mu obračunajo zakonske

zamudne obresti
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1. VRAČANJE MTD

• v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov

lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oz.

dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 ali za

leto 2020, mora upravičenec o tem seznaniti FURS

• v tem primeru vrne sredstva po prejemu odločbe, skupaj z zakonskimi

zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic po zakonu do

dneva vračila

Če upravičenec vrne izredno pomoč (iz kateregakoli navedenega razloga) in je

za isto obdobje izpolnjeval pogoje za delno povrnjeni izgubljeni dohodek

zaradi karantene ali višje sile, lahko v 30 dneh od vračila mesečnega

temeljnega dohodka vloži vlogo preko informacijskega sistema FURS. FURS

izplača delno izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge.
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2. UPRAVIČENEC ZA POVRAČILO IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Upravičenec je oseba, ki zaradi odrejene karantene na domu ali

nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva

otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne

okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati

dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, in sicer:

• samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona v obvezno

zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2

• družbenik ali delničar gospodarske družbe oz. ustanovitelj zadruge

ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona

zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

• kmet, ki je na dan uveljavitve zakona v zavarovanje vključen na

podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena ZPIZ-2.
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2. UPRAVIČENEC ZA POVRAČILO IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile, se šteje:

• otroke do vključno 5. razredna osnovne šole,

• otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih

šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter

• otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč

spremljevalca.
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2. POGOJI ZA DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Izgubljeni dohodek se delno povrne le v naslednjih primerih:

• če se upravičenec odpravi v državo na zelenem ali oranžnem

seznamu v času njegovega odhoda iz RS in mu je ob prehodu meje

pri povratku v RS bila odrejena karantena, ker je bila država uvrščena

na rdeči seznam

• če je bila upravičencu odrejena karantena zaradi stika z okuženo

osebo

• če upravičenec ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile zaradi

obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge

zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole

Če je oseba upravičena do izredne pomoči v obliki mesečnega

temeljnega dohodka, za isto obdobje ni upravičena do povrnitve

izgubljenega dohodka zaradi karantene oz. višje sile. 17



2. POGOJI ZA DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Obvestilo MZ z dne 23.10.2020 glede uveljavljanja karantene na

domu:

• o stikih je dolžan obveščati okuženi

• možnost neposrednega obveščanja in preko aplikacije

#OstaniZdrav

• vsi, ki so bili obveščeni o tesnem stiku z okuženo osebo, naj

ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu

• samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo

urediti na način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v

tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika
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2. POGOJI ZA DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Obvestilo MZ z dne 23.10.2020 glede uveljavljanja karantene na

domu:

• izbrani zdravnik bo presodil ali je stik visoko rizičen ter bo

podal predlog pri NIJZ za izdajo potrdila o napotitvi v

karanteno

• NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal potrdilo o napotitvi v

karanteno na domu, ki se priloži vlogi za uveljavljanje pravice

do delno povrnjenega izgubljenega dohodka preko

informacijskega sistema FURS
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2. ČASOVNA OMEJITEV DELNEGA POVRAČILA
IZGUBLJENEGA DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN
DRUŽBENIKE ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE
SILE

• ukrep traja od 1.9.2020 do 31.12.2020

• s sklepom vlade se ukrep lahko podaljša še za obdobje

največ 6 mesecev
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2. VIŠINA DELNEGA POVRAČILA IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA
ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

• višina znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali

za časa, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dela

zaradi višje sile, povezane z varstvom otroka

• povračilo ne more znašati več kot 250 EUR za 10 dni,

500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu
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2. POSTOPEK PRIDOBITVE DELNEGA POVRAČILA
IZGUBLJENEGA DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN
DRUŽBENIKE ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE
SILE

• upravičenec mora preko informacijskega sistema FURS (e-Davki)

predložiti vlogo v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni oz.

pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga

zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole

• vendar najkasneje do 31.12.2020

• FURS za izvajanje nalog uporabi in obdeluje podatke iz izdanih

odločb o odrejeni karanteni iz zbirk osebnih podatkov Ministrstva za

zdravje

• vlogi za povračilo iz razloga višje sile, povezane z varstvom, je

potrebno priložiti ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge

zunanje objektivne okoliščine
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2. NAKAZILA DELNEGA POVRAČILA IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE
ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Upravičenec lahko vloži vlogo tudi za več mesecev skupaj. V tem

primeru se mu nakaže seštevek delno izgubljenih dohodkov. Pri tem

mora paziti na določen 30 dnevni rok. Če vloži vlogo:

• od 1.10. do 31.10.2020 nakaže FURS delno izgubljeni dohodek 10.

11.2020

• od 1.11. do 30.11.2020 za mesec november ali za mesec oktober in

november skupaj, nakaže FURS delno izgubljeni dohodek do

10.12.2020

• od 1.12. do 31.12.2020 za mesec december ali za dva oz. vse tri

mesece skupaj, nakaže FURS delno izgubljeni dohodek najpozneje do

10.1.2021
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2. NAKAZILA DELNEGA POVRAČILA IZGUBLJENEGA
DOHODKA ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE
ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE ALI VIŠJE SILE

• skrajni rok za vložitev vloge je 31.12.2020 – paziti na 30

dnevni rok (v primeru podaljšanja pa v sklepu določen rok

– nakazilo do 10. dne v mesecu za vloge, prejete v

preteklem mesecu)

• če sta bila upravičencu za isti čas izplačana izredna

pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno

povrnjeni izgubljeni dohodek iz razloga karantene oz.

višje sile, je upravičenec dolžan vrniti delno povrnjen

izgubljen dohodek iz razloga karantene oz. višje sile
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3. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE OBČASNEGA PREVOZA
UPRAVIČENCI

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,

registrirani v RS, ki so imetniki licence Skupnosti za prevoz

potnikov in izvajajo dejavnost po SKD:

• 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in

• 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

so upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker

od 16.3.2020 do 11.5.2020 niso izvajali prevozov.
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3. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE OBČASNEGA PREVOZA
VIŠINA NADOMESTILA STROŠKOV

• višina se izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco

Skupnosti za izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel

imetnik licence Skupnosti v lasti ali uporabi na dan

16.3.2020

• nadomestilo stroškov znaša 33,30 EUR na avtobus na

dan, pri čemer se v mesecu marcu 2020 upošteva 8 dni, v

aprilu 2020 18 dni in v maju 2020 10 dni

• upravičenje do nadomestila stroškov pa ne velja za
avtobuse, s katerimi se izvaja gospodarsko javno službo
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu in za avtobuse, starejše od 20 let
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3. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE OBČASNEGA PREVOZA
KAZENSKE DOLOČBE

• z globo od 3.000 do 20.000 EUR se kaznuje imetnik

licence Skupnosti, ki uveljavlja nadomestilo stroškov za

avtobuse, za katera je pridobil nadomestila iz drugih virov

ali je z njimi izvajal prevoze v mesecu, za katerega

uveljavlja nadomestila
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4. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE MESTNEGA PREVOZA
UPRAVIČENCI

Imetniki licence Skupnosti za prevoz potnikov, ki izvajajo

dejavnost po SKD:

• 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in

• 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

so upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker

od 16.3.2020 do 11.5.2020 niso izvajali prevoza potnikov.
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4. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE MESTNEGA PREVOZA
VIŠINA NADOMESTILA STROŠKOV

• višina se izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco

Skupnosti za izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel

imetnik licence Skupnosti v lasti ali uporabi na dan

16.3.2020

• nadomestilo stroškov znaša 79,30 EUR na avtobus na

dan, pri čemer se v mesecu marcu 2020 upošteva 15 dni,

v aprilu 2020 25 dni in v maju 2020 10 dni

• upravičenje do nadomestila stroškov pa ne velja za
avtobuse, starejše od 20 let
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4. NADOMESTILA ZA IZVAJALCE MESTNEGA PREVOZA
KAZENSKE DOLOČBE

• z globo od 3.000 do 20.000 EUR se kaznuje imetnik

licence Skupnosti, ki uveljavlja nadomestilo stroškov za

avtobuse, za katera je pridobil nadomestila iz drugih virov

ali je z njimi izvajal prevoze v mesecu, za katerega

uveljavlja nadomestila
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HVALA ZA POZORNOST

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana

www.zdops.si
info@zdops.si
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