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Uvod 

 

Državni zbor RS je na seji 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19 (ZZUOOP) t.i. »PKP5«. 

 

ZZUOOP je bil objavljen v Uradnem listu 23. 10. 2020 in je pričel veljati 24. 10. 2020.   

 

V nadaljevanju smo pripravili povzetke interventnih in začasnih ukrepov, ki jih prinaša ZZUOOP. 

Pripravljene informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo zakonske ureditve, zato naj vam je ta 

dokument v pomoč in za lažje razumevanje, pri poslovanju in v pravnem prometu pa upoštevajte in se 

sklicujte le na veljavne in javno objavljene zakonske in podzakonske predpise. 

 

 

 

  

 
Naši strokovni sodelavci na Zadružni zvezi Slovenije so 

vam na voljo za vsa dodatna vprašanja in pojasnila 

neposredno po telefonu ali na elektronskem naslovu 

info@zzs.si. 
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Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni 

Upravičenje: Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni 
zdravnik, do 3 zaporedne delovne dni, vendar največ enkrat v posameznem koledarskem letu oz. pravica je izkoriščena 
tudi, če gre za obdobje manj kot 3 zaporedne dni.  

Obveznost delavca: 1. Obveznost obveščanja: Delavec pisno ali elektronsko obvesti delodajalca 1. dan odsotnosti. 

2. Prepoved opravljanja dejavnosti/gibanja: Delavec v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme 
opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. 

V  primeru kršitve se nadomestilo ne izplača. 

Pravica ni izkoriščena: Če izbrani osebni zdravnik ugotovi, da je delavec tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še 
nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe.  

Nadomestilo plače: 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas (137/VIII ZDR-1) 

Vračilo s strani RS: V celoti. 

Uveljavljanje: Elektronska vloga pri ZZZS 

Roki: 1. Za zahtevo: najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa  

2. Povračilo od ZZZS: v 60 dneh po predložitve zahteve za povračilo nadomestila 

Trajanje ukrepa: do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja za obdobje šestih mesecev 
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Nadomestilo plače zaradi karantene/obveznosti varstva 

Upravičenci: 1. Delavec ki mu je odrejena karantena; 

2. Delavec / oseba, ki neguje in varuje otroka* in ne more opravljati dela  

a. zaradi odrejene karantene  

b. druge zunanje objektivne okoliščine: nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu  

*Otroci do vključno 5. razreda OŠ, v prilagojenih in posebnih programih/zavodih, ki imajo določeno pomoč spremljevalca. 

Uveljavljanje: Delodajaleca vloži elektronsko vlogo pri ZRSZ. 

• V primeru odrejene karantene priložiti: izjavo, da za delavca ni možno organizirati dela na domu + odločbo. 

• V primeru obveznosti varstva priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin. 

Rok: 8 dni od: 

a. uveljavitve ZZUOOP, ko delodajalec uveljavlja pravico do povračila za čas pred uveljavitvijo ZZUOOP;  

b. pričetka odsotnosti delavca.  

Trajanje ukrepa: od 1. 10. 2020 / 1. 9. 2020 za obveznost varstva do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev 

Obveznosti delavca: Najpozneje v: 

• 24 urah obvestiti delodajalca o karanteni in razlogih (razlog mora biti razviden iz odločbe); 

• 3 delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu; 

• 3 delovnih dneh od nastanka obveznosti varstva obvestiti delodajalca o vseh okoliščinah. 

Obveznost delodajalca: Sankcije:  

 • Izplačevati neto nadomestila plače in poravnati 
prispevke. 

• Omogočiti administrativni in finančni pregled. 

 

Vrnitev sredstev v celoti 

+ 

3.000 do 20.000 EUR za delodajalec 

 1.500 do 8.000 EUR delodajalec z 10 ali manj delavcev 

450 do 2.000 EUR odgovorna oseba delodajalca, 

450 do 1.200 EUR delodajalec posameznik 



 

 

3 

 

Nadomestilo: Višina nadomestila je razvidna iz tabele spodaj. 

Delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj – nadomestilo plače iz tega ukrepa se ne izplačuje oz. se izplačuje sorazmerno (60. člen ZZUOOP). 

Vračilo s strani RS: V celoti. 

Obdobje prejemanja: V primeru: 

a. karantene za obdobje, ko je bila odrejena karantena 

b. obveznosti varstva za obdobje, za katero je bila otroku odrejena karantena oziroma dokler so podane 
okoliščine višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost 

 

 
Višina nadomestila v posameznih primerih 

delavec prihaja iz države, ki je na zelenem ali oranžnem seznamu  

ali  

po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med 
opravljanjem dela za delodajalca  

+ 

delavcu je odrejena karantena 

+ 

delodajalec zanj ne more organizirati dela na domu 

ZDR-1  

za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. ZDR-1) 

oziroma 

80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred začetkom 
odsotnosti 

 

delavec ne more opravljati dela zaradi obveznosti varstva 

po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca je bila 
delavcu odrejena karantena 

+ 

delodajalec zanj ne more organizirati dela na domu 

 

Pravica do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal. 

prihod z območja z visokim tveganjem za okužbo (države iz rdečega 
seznama) 

 

 

Ni pravice do nadomestila, razen v primeru (i) smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti 
otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, (ii) smrti staršev (oče, mati, 
zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), (iii) rojstva otroka, (iv) vabila na sodišče po ZDR-
1 za primer višje sile oziroma polovica plačila, kot če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne 
plače. 

 

Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, 
da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin. 
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Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Upravičenci: Delodajalci: 

1. ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen: 

a. (ne)posredni uporabnik proračuna z deležem prihodkov v letu 2019 > 70 %, ki lahko uveljavlja ukrep samo za delež iz nejavnih virov, 

b. finančna ali zavarovalniška dejavnost iz skupine K z več kot 10 zaposlenih na dan 13. 3. 2020, 

c. tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, institucije, agencije, organi EU 

2. s statusom humanitarne organizacije ali invalidske organizacije. 

Pogoji: 1. Upad prihodkov 

Zaradi epidemije ali posledic epidemije so se čisti prihodki od prodaje znižali na naslednje načine: 

a. za več kot 20 % v letu 2020 glede na leto 2019;  

b. če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020 -> povprečni mesečni prihodki v letu 2020 so se znižali za 
več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019; 

c. če v letu 2019 niso poslovali -> povprečni mesečni prihodki v letu 2020 se bodo znižali za več kot 20 % glede na 
povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020.  

Če pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva. 

 

2. Pisno napotilo 

Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo, ki vsebuje:  

a. čas začasnega čakanja na delo,  

b. možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter  

c. višino nadomestila plače. 

 

3. Poplačana obvezne in druge dajatve 

Trajanje ukrepa: Do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev, vendar najdlje do 30. 6. 2021. 

Uveljavljanje: elektronska vloga, ki se vloži pri ZRSZ + ocena upada prihodkov + dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje 
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Rok: 8 dni od: 

• napotitve, vendar najkasneje do 15. 12. 2020 

• uveljavitve ZZUOOP, če so bili delavci napoteni na čakanje že pred 1. 10. 2020 

Odločitev ZRSZ: V 15 dneh od vložitve vloge. 

Določitev osnove plače: Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, se upošteva plača ali 
osnova za nadomestilo plače v zadnjih 3 mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa. 

Višina nadomestila: a. 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti, vendar ne sme 
biti nižje od minimalne plače 940,58 EUR bruto, ki velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

b. če se delavec na podlagi soglasja delodajalca vključi v ukrepe iskalcev zaposlitve – nadomestilo po 137/VII ZDR-11 

Višina povračila: Povračilo je delno in znaša 80 % nadomestila plače, vendar: 

• največ do višine najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto); in 

• ne sme presegati 80 % vrednosti izplačanega nadomestila plače. 

V povračilo je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Pripada povračilo za dejansko mesečno oz tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, če bi delavec na ta 
dan dejansko delal. 

Delavci s pravicami iz 
socialnih zavarovanj 

Nadomestilo se ne izplačuje oz. se izplačuje sorazmerno. 

Dinamika izplačila 
povračila: 

Mesečno - 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače 

 

 
1 137/VII ZDR-1: » Če s tem ali drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 

oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo 
plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina 
nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. « 
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Pravice delavca: • Ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. 

• Če v dogovoru z delodajalcem v tem času izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico 
do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

• Delavec se lahko v tem času prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve in se vključi v ukrepe za iskalce zaposlitve.  

Obveznost delavca: Dolžnost vrniti se na delo do 7 delovnih dni v tekočem mesecu na zahtevo delodajalca. 

Obveznosti delodajalca: Sankcije:  

 - delavcem mora izplačevati nadomestila plače;  

- ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno 
prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z 
delavci na začasnem čakanju na delo; 

- če delavca pozove, da se vrne na delo, mora o tem 
predhodno obvesti ZRSZ; 

- ne sme začeti postopka likvidacije v obdobju 
prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja 
sredstev, k je enako obdobju prejemanja sredstev; 

- ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na 
začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih 
razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih 
delavcev sprejet že pred 13. 3. 2020 in delodajalec za te 
delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila 
plače; 

- dovoliti mora administrativni in finančni nadzor. 

vrnitev sredstev v celoti 

+ 

globa 

3.000 do 20.000 EUR za delodajalec 

 1.500 do 8.000 EUR delodajalec z 10 ali manj delavcev 

450 do 2.000 EUR odgovorna oseba delodajalca, 

450 do 1.200 EUR delodajalec posameznik 

 

Pravila o državni 
pomoči: 

Ukrep se izvaja skladno s pravili o državni pomoči. 
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Mesečni temeljni dohodek (MTD) 

Upravičenci: Oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020: 

a. samozaposleni – zavarovan na podlagi 15. člena ZPIZ-2 

b. družbenik, delničar, ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba – zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 

c. kmet – zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. 

Pogoji: 1. Upad prihodkov 

Dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ni možno opravljati ali se opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, kar 
pomeni upad čistih prihodkov od prodaje: 

a. za več kot 20 % v letu 2020 glede na leto 2019;  

b. če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020 -> povprečni mesečni prihodki v letu 2020 so se znižali za več 
kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019; 

c. če v letu 2019 niso poslovali -> povprečni mesečni prihodki v letu 2020 se bodo znižali za več kot 20 % glede na 
povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.  

Če pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva. 

2. Poplačane obvezne in druge dajatve 

Višina pomoči: 1.100 EUR / mesec za oktober, november in december 2020 oz. sorazmerno glede na zavarovalni čas 

• 940 EUR / mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

• za upravičence, ki so vložili vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (93. člena ZZUOOP) se MTD za posamezen 
mesec zmanjša za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka 

Uveljavljanje: Izjava preko informacijskega sistema FURS eDavki. 

Roki za uveljavitev in 
dinamika izplačil: 

Vložitev izjave: Nakazilo: 

od 1. 10. do 31. 10. 2020 za oktober 10. 10. 2020 

1. 11. do 30. 11. 2020 za november (ali 
za oktober in november skupaj) 

10. 12. 2020 

1. 12. do 31. 12. 2020 za december (in 
prejšnje mesece) 

10. 1. 2021 
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Trajanje ukrepa: Od oktobra 2020 do decembra 2020 z možnostjo podaljšanja 

Vrnitev sredstev + 
zakonske zamudne 

obresti: 

a. izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač 
za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020; 

b. naknadna ugotovitev, da niso izpolnjeni pogoji za MTD. 

V obeh primerih je potrebno obvestiti FURS. 

Vpliv na druge ukrepe: Če upravičenec vrne izredno pomoč v obliki MTD in je za isto obdobje, izpolnjeval pogoje za delno povrnjeni izgubljeni 
dohodek (93. člena ZZUOOP), lahko v 30 dneh od vračila MTD vloži vlogo preko informacijskega sistema FURS. FURS 
izplača delno povrnjeni izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge. 

Pravila o državni 
pomoči: 

Ukrep se izvaja skladno s pravili o državni pomoči. 

  



 

 

9 

 

Povrnitev izgubljenega dohodka (PID) 

Upravičenci: 1. samozaposleni, zavarovan na podlagi 15. člena ZPIZ-2, 

2. družbenik / delničar, ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in 

3. kmet, zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, 

ki zaradi: 

a. odrejene karantene na domu ali  

b. nezmožnosti opravljanja dela zaradi obveznosti varstva otroka,  

ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. 

Višina:: 250 EUR za a. ali b. zgoraj, vendar ne več kot: 

• 250 EUR za 10 dni,  

• 500 EUR za 20 dni in  

• 750 EUR v enem mesecu. 

Uveljavljanje: Preko informacijskega sistema FURS  

Roki: v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni za a. oziroma pridobitve drugega ustreznega dokazila za b., vendar 
najkasneje do 31. 12. 2020. 

Dinamika izplačil: Vloga: Nakazilo: 

od 1. 10. do 31. 10. 2020 za oktober 10. 10. 2020 

1. 11. do 30. 11. 2020 za november (ali 
za oktober in november skupaj) 

10. 12. 2020 

1. 12. do 31. 12. 2020 za december (in 
prejšnje mesece) 

10. 1. 2021 

 

Trajanje ukrepa: Od oktobra 2020 do decembra 2020 z možnostjo podaljšanja 

Vpliv na druge ukrepe: Če je oseba upravičena do MTD za isto obdobje ni upravičena do PID. 

Če sta bila upravičencu za isti čas izplačani MTD in PID, je upravičenec dolžan vrniti delno PID. 

Pravila o državni 
pomoči: 

Ukrep se izvaja skladno s pravili o državni pomoči. 
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Zagotovitev zaščitnih mask za splošno uporabo 

Upravičenci: Mikro podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

Kot zaposleni šteje tudi: 

a. samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je zavarovan na podlagi 15. člena ZPIZ-2 
in 

b. družbenik / delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, 
zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 

Izvedba ukrepa: Minister, pristojen za preskrbo odloči o uporabi 5 mio zaščitnih mask iz blagovnih rezerv 

Pravila o državni 
pomoči: 

Izvaja se v skladu s pravili de minimis pomoči. 

 

 

Finančna pomoč za kmete zaradi COVID-19 

Upravičenci: Kmet, ki je na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, zavarovan na podlagi 17. ali 25/V člena ZPIZ-2 za 
čas nezmožnosti opravljanja dela 

Pogoji: 1. Vpis v register kmetijskih gospodarstev ali v evidenco ribičev  

2. Poplačilo obveznih in drugih dajatev 

Višina: Dejanski strošek v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 % minimalne plače v RS / mesec 

Uveljavljanje: Obrazec je dostopen na spletnem mestu državne uprave, priložiti je potrebno tudi dokazila. 

Pristojna inštitucija je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Rok: 1 mesec od konca upravičene odsotnosti zaradi COVID-19, najdlje do 31. 12. 2021 

Pravila o državni 
pomoči: 

Izvaja se v skladu s pravili de minimis pomoči v kmetijstvu. 
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Ukrepi s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 

Postavitev objektov za 
kmetijsko pridelavo* 

 

a. Na kmetijskih zemljiščih z boniteto, nižjo od 35, je dopustna  postavitev rastlinjaka brez predhodne potrditve občinskega 
prostorskega načrta, če je rastlinjak, ki je objekt, kot celota dan na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo 
splošno varnost proizvodov (t.i. rastlinjak prefabrikat), in sicer v velikosti do: 

• 1 ha, če na kmetijskem zemljišču še ni postavljenega rastlinjaka oz. 

• 3 ha, če se rastlinjak postavlja ob že obstoječih rastlinjakih. 

 

b. Za rastlinjak, ki je objekt, če je kot celota dan na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost 
proizvodov, začasno ni potrebno izvesti predhodne presoje vplivov na okolje, in sicer v velikosti rastlinjaka do: 

• 1 ha, če na kmetijskem zemljišču še ni postavljenega rastlinjaka oz. 

• 3 ha, če se rastlinjak postavlja ob že obstoječih rastlinjakih. 

 

Vsi rastlinjaki, ki so objekti in so kot celota dani na trg kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost 
proizvodov, se začasno štejejo med enostavne objekte. 

 

Rastlinjaki se morajo uporabljati le v kmetijske namene oz. morajo omogočiti pridelavo hrane. 

 

Ukrep se uveljavlja od 1. 1. 2021. 

*pojasnilo MKGP glede tega 
ukrepa je v prilogi 1 tega 
dokumenta 

Prednostno 
obravnavanje vlog: 

Za predhodni postopek presoje posegov v okolje, predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, vodna soglasja in vodna 
dovoljenja, če se predlaga uvedba: 

• namakalnega sistema,  

• postavitev naprav in opreme za trajne nasade,  

• postavitev rastlinjaka, ki je objekt, če je kot celota dan na trg kot proizvod. 

Ukrep se uveljavlja od 1. 1. 2021. 

Izkoriščanje 
geotermalne energije v 

rastlinjakih 

a. 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 se 
obravnavajo prednostno.  

b. Sofinanciranje stroškov izdelave vrtin. 

Podrobnosti glede pogojev in rokov določa 112. člen ZZUOOP. 
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Nabava kmetijskih 
pridelkov in živil v 

javnih zavodih 

Če vrednost javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem 
listu Evropske unije, javni zavod nabavi najmanj 50 % pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja RS. 

Ukrep se uveljavlja od 1. 1. 2021. 

Finančno nadomestilo 
za ekstrakcijo hmelja 

• Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo hmelj, se financira ekstrakcija hmelja v hmeljev ekstrakt, če je prišlo do vsaj 20 % 
padca odkupa hmelja v sektorju hmelja glede na povprečje zadnjih treh let. 

• Vloga se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

• Finančno nadomestilo se dodeli v obliki plačila dejanskih stroškov ekstrakcije hmelja. 

Začasni ukrepi na 
področju 

fitofarmacevtskih 
sredstev 

Veljavnost: 

a. izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, 

b. potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje s fitofarmacevtskimi sredstvi 

se podaljša za šest mesecev po preteku veljavnosti oziroma za čas trajanja interventnih ukrepov v zvezi s COVID-19.  

Vloge za registracije fitofarmacevtskih sredstev se lahko pošiljajo v elektronski obliki ne glede na to, ali so podpisane z varnim 
elektronskim podpisom. 

Obrati za živila 
živalskega izvora za 

javno potrošnjo 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lahko v primeru izpada kadrovskih zmogljivosti zaradi posledic COVID-19 pri 
obratih za zakol živali, ki zakoljejo do največ 1000 GVŽ letno, določi urnik izvajanja pregledov živali pred in po zakolu (»ante« in »post 
mortem« pregledi). 

Veljavnost ukrepov: do 31. 12. 2021, razen pri ukrepih za posebno rabo vode, kjer so določeni drugačni daljši roki, odvisno od ukrepa 
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Drugi ukrepi 

Dodatek za nevarnost 
in posebne 

obremenitve 
Dodatek je pri prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času epidemije oproščen plačila davkov in prispevkov. 

Karantena Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija 
osebi, ki ji je bila odrejena karantena, izroči potrdilo o napotitvi v karanteno na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski 
ali navadni pošti v 72 urah.  

Vrednotenje 
nepremičnin pri 

uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev 

Vrednost nepremičnega premoženja se izračunana po metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin, kot je nepremičninam v 
registru nepremičnin določena na dan 26. 3. 2020, in podatki o nepremičninah, ki so za nepremičnine evidentirani v registru 
nepremičnin na dan 26. 3. 2020. Informacija je na vpogled v sistemu GURS. Lastniki lahko vloge za uveljavljanje posebnih okoliščin 
vložijo naslednji dan po uveljavitvi uredbe iz 20. člena ZMVN-1. 

Plačilni roki Plačilni rok 60 dni, kadar je upnik javni organ, se ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarska družba, samostojni podjetnik 
posameznik in druga pravna in fizična oseba, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije in opravlja pridobitno dejavnost in gre za 
pogodbe, ki so v zvezi s to dejavnostjo. 

Testiranja na virus po 
napotilu delodajalca 

Če delodajaleca delavca napoti in plača testiranje na SARS-CoV-2 , se to ne štejejo za boniteto. Veljavnost do 30. 6. 2021 z 
možnostjo podaljšanja za 6 mesecev. 

Nastanitvene 
zmogljivosti za izolacijo 

in karanteno 

Vlada zagotovi nastanitvene zmogljivosti za osebe, ki na naslovu svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugem primernem 
prostoru ne morejo zagotoviti izvajanja ukrepa osamitve. Te so namenjene osebam, ki so opravilno popolnoma samostojne, 
zdravstveno stabilne in bivanje na domu pomeni visoko tveganje za prenos okužbe na druge ranljive skupine. Utemeljenost 
nastanitve presoja izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog. Dohodek, ki ga fizična oseba prejme zaradi zagotovitve 
nastanitvenih kapacitet / prevoza se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 
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Podaljšanje ukrepov 

Mejne vrednosti javnih 
naročil 

do 31. 12. 2021 se podaljša veljavnost ZJN-3 na splošnem področju za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka 
ali višja od 40.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 80.000 EUR za javno naročilo gradenj  

Delno subvencioniranje 
skrajšanega polnega 

delovnega časa 
Vlada lahko do 20. 12. 2020 podaljša ukrep za največ 6 mesecev, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2021  

Zvišanje subvencije 
plače za invalide 

Vlada lahko ta ukrep podaljša za obdobje največ 6 mesecev. 

Zagotovitev dodatne 
likvidnosti 

gospodarstvu 

Ukrepi iz Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 se podaljšajo do 30. 6. 
2021. 
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