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Uvod 

 

Državni zbor RS je na seji 25. 11. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 

vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) t.i. »PKP6«. 

 

ZIUOPDVE je pričel veljati 28. 11. 2020.   

 

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

ZIUOPDVE in za katere smo ocenili, da so lahko relevantni za članice Zadružne zveze Slovenije, zato v 

tem dokumentu niso zajeti vsi ukrepi in vse spremembe, ki jih prinaša PKP6.  

 

Dokument je razdeljen na dva poglavja: 

I. Spremembe pri obstoječih ukrepih in 

II. Novi ukrepi. 

 

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. 

 

 

mailto:info@zzs.si
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V tem dokumentu smo pripravili pregled sprememb in ukrepov iz PKP6, za katere smo ocenili, da so 

relevantni za vaše poslovanje, vendar opozarjamo, da PKP6 posega v določbe vseh naslednjih predpisov: 

1. Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, 

2. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,  

3. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, 

4. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo, 

5. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, 

6. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, 

7. Zakona o splošnem upravnem postopku, 

8. Zakona o nalezljivih boleznih,  

9. Zakona o prekrških, 

10. Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev,  

11. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021,  

12. Zakona o urejanju trga dela,  

13. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  

14. Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, 

15. Zakona o socialno varstvenih prejemkih, 

16. Zakona o splošnem upravnem postopku, 

17. Zakona o davku na dodano vrednost, 

18. Zakona o davčnem postopku, 

19. Zakona o gospodarskih družbah, 

20. Zakona o zadrugah, 

21. Zakona o notariatu, 

22. Zakona o javnih uslužbencih, 

23. Zakona o računovodstvu, 

24. Zakona o prekrških, 

25. Kazenskega zakonika,  

26. Zakona o kazenskem postopku, 

27. Zakona o kmetijstvu, 

28. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

29. Zakona o pacientovih pravicah, 

30. Energetskega zakona, 

31. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

32. Zakona o urejanju prostora in Zakona o kmetijskih zemljiščih, 

33. Zakona o javnem naročanju, 

34. Zakona o delovnih razmerjih, 

35. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,  

36. Zakona o verski svobodi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. SPREMEMBE PRI OBSTOJEČIH ZAKONIH IN UKREPIH 

Izvedba občnih zborov v času epidemije 
 

PKP6 je, po predlogu Zadružne zveze Slovenije, posegel v področje izvajanja elektronskih sej najvišjega orga zadruge občnega zbora.  

PKP6 omogoča izvedbo elektronskega občnega zbora na naslednji način: 

1. V vabilu se določi, da člani na občnem zboru (OZ) lahko sodelujejo in glasujejo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Vabilu morajo biti 

priložena tudi pravila postopka za elektronski OZ. 

 

2. Upravni odbor oziroma predsednik zadruge pripravi pravila postopka za OZ, jih priloži vabilu in jih predlaga v sprejem kot spremembo zadružnih pravil. 

 

3. Pri udeležbi in glasovanju je potrebno ugotoviti identiteto udeležencev OZ ter zagotoviti varno elektronsko komuniciranje. 

 

4. V zapisniku elektronskega OZ se navede način ugotovitve vsebine glasov, zapisnik pa se podpiše z elektronskim podpisom. 

 

Glede izvedbe elektronskega OZ bomo za članice pripravili poseben dokument, ki bo vseboval več podrobnosti in napotkov.  



 

 

 

 

Delo od doma 

 

Delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o: 

 podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja), 

 

 podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo 

delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja 

dela na domu), 

 

 morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu. 

Obvestilo se vloži elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja MJU. 

Ukrep velja do 31. 12. 2020. 

  



 

 

 

 

Sprememba pri odlogu kreditnih obveznosti 

 

Podaljšani so roki pri ukrepu za uveljavljanje odloga plačila kreditnih obveznosti, v nadaljevanju pa je pripravljen pregled spremembe posameznih določb. 

 Prejšnja ureditev Nova ureditev 

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 

5. člen: pogoji v zvezi s kreditnimi pogodbami in kreditojemalci 

5/II Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja 
Republika Slovenija, znaša do 10% 25% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska  ali dvojni znesek stroškov dela 
za leto 2019. 

5/II-
e 

da ima kreditojemalec na na dan vložitve zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih 
prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo 
plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le- teh. 

5/II-f da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega 
večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo 
plačilne nediscipline. 

/ 

9. člen 

(prenos terjatev in način unovčevanja poroštva) 

(2) V primeru, ko je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila in ali kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne 
pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije, se poroštvena obveznost Republike Slovenije izpolni na naslednji način: 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 

77. člen: ukrep in subjekt odloga 

77/III Dolžnik iz prejšnjega odstavka naslovi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne ali 
druge pogodbe najkasneje v treh najpozneje v 12 mesecih po preklicu epidemije. 

   



 

 

 

 

Nadomestilo plače zaradi karantene/obveznosti varstva/ustavitve javnega prevoza/zaprtja mej 

Upravičenci: 1. Delavec zaradi karantene na domu ki mu je odrejena karantena; 

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

a. karantene na domu odrejene karantene  

b. višje sile zaradi obveznosti varstva: nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu 

c. višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza  

d. višje sile zaradi zaprtja mej zaprtja mej s sosednjimi državami 

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

Uveljavljanje: Vsak delodajalec, 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 

 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 potrdila o karanteni odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu; 

 3 delovnih dneh od nastanka višje sile 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 

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 karantene, ko je bila odrejena karantena 

b. višja sila 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  

+ 

delavec napoten v karanteno 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 višje sile obveznosti varstva 

po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca je bil 
delavec v karanteni 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. 

 
  



 

 

 

 

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Upravičenci: Delodajalci: 

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

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

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

f. 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 -> registrirani najpozneje 1. 9. 2020 in se jim povprečni mesečni dohodki prihodki v 
letu 2020 se bodo znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020 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: Napotitev možna najdlje do 31. 1. 2021. 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 + izjava, 
da ne presega omejitve v višini zneskov iz naslova državnih pomoči 

Delodajalec se pri oddaji vloge odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila plače v višini 100 % ali 80 %. 

Če vlogo vloži delodajalec, registriran po 1. 9. 2020, bo zavržena. 

Rok: 8 dni od: 

 napotitve, vendar najkasneje do 15. 1. 2021 15. 12. 2020 

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

Podaljšanje roka: Delodajalci, ki so bili registrirani v obdobju od 12. 2. 2020 do 1. 9. 2020 in so delavce na začasno čakanje 
na delo napotili že pred uveljavitvijo PKP6 lahko vložijo vlogo za začasno čakanje na delo v 8 dneh od uveljavitve PKP6. 

Odločitev ZRSZ: V 15 dneh od vložitve vloge. Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

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 

                                                

 
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. « 



 

 

 

 

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), ne glede 
na to je višina povračila, izplačana za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, omejena z višino povprečne 
mesečne plače v RS ; in 

 ne sme presegati 80 % vrednosti izplačanega nadomestila plače 

 ne glede na prejšnje točke lahko znaša višini povračila za izplačila za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, 
100 % za delodajalce, če niso preseženi zneski v skladu s pravili o državni pomoči. 

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 

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; 

- ne more uveljavljati ukrepa za delavca v času teka 
odpovednega roka; 

- odpusti delavca v obdobju prejemanja povračila. 

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. 

 
  



 

 

 

 

 

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 

Upravičeno obdobje je od 24. 10. 2020 do 31. 6. 2021, ko morajo biti izdane odločbe o odobritvi sredstev. 

Pravila o državni 
pomoči: 

Izvaja se v skladu s pravili de minimis pomoči v kmetijstvu. 

 
  



 

 

 

 

Delna 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 višje sile, kot je opredeljena pri ukrepu Nadomestilo plače zaradi  

karantene/obveznosti varstva/ustavitve javnega prevoza/zaprtja mej 

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:: Izgubljeni dohodek se delno povrne in sier v višini 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 oz. drugega ustreznega dokazila 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 Do 31. 12. 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. 



 

 

 

 

Spremembe pri ukrepih s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 

GERK in RKG MKGP v dveh mesecih od uveljavitve PKP6 izvede posodobitev podatkov iz evidenci GERK in RKG. Nosilec kmetijskega gospodarstva 
lahko od 31. 1. 2021 preveri stanje v evidencah. Če se s stanjem ne strinja lahko dejansko stanje uredi na pristojni upravni enoti. 

Ukrepi v vinskem sektorju Za ukrepe v vinskem sektorju, ki jih za omilitev posledic epidemije sprejme Evropska Unija in so za njihovo financiranje v predpisih 
Evropske unije predvidena tudi nacionalna plačila, se sredstva za nacionalna plačila zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije do 
31. 12. 2021 (51. člen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). 

Postopek za izvajanje 
ukrepov politike razvoja 

podeželja  

Stranka lahko zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19, vloži še dva dodatna obrazložena zahtevka za 
spremembo obveznosti iz prvega odstavka 54. člena ZKme-1, pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, 
določenega v odločbi o pravici do sredstev, vendar najdlje do 31. 12. 2021. 

Finančno nadomestilo 
zaradi izpada dohodka 

Za ukrep iz naslova finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka iz PKP6  (116. člen) se odločbe izdajo na podlagi podatkov iz 
uradnih evidenc, če je za posamezni ukrep tako določeno v predpisu. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja najpozneje v 30 dneh od uveljavitve PKP6 odpremi informativno odločbo. Če upravičenec ugotovi, da je izračun v 
informativni odločbi nepravilen, lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vloži ugovor, če ga ni prejel pa to sporoči Agenciji v 30 dneh od 
datuma, do katerega morajo biti izdane odločbe za posamezen sklep. 

Kmetijska zemljišča Občini ni treba ob prvih spremembah OPN določiti ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar se ne 
predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Za obsega nad 10 ha MKGP naroči izdelavo 
strokovnih podlag. Ta ukrep velja tudi za spremembe in dopolnitve OPN pred sprejetjem PKP6 in, ki se sprejmejo do 31. 12. 2021. 

 

  



 

 

 

 

 

Spremembe pri ukrepih na drugih področjih 

Splošni upravni postopek 
(ZUP 306.a člen) 

Dodano je posebno poglavje, ki ureja vodenje postopkov ob izrednem dogodku. Vlada ima možnost določiti posebne ukrepe in 
omejitve. PKP6 uvaja spremembo pri elektronskem vročanju. Ukrepi trajajajo največ tri mesece. Organi o uveljavitvi začasnih ukrepov 
obvestijo stranke na javno dostopnem mestu in na spletni strani. 

Zakon o prekrških Določbe zakona o prekrških za najhujše kršitve se razširi na področje varovanja zdravja ljudi zaradi nevarnosti za zdravje večjega 
števila ljudi. 

Izvrševanje proračuna RS 
– nevladne organizacije 

Občina lahko v letu 2020 zaradi izjemnih okoliščin izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo aktivnosti oziroma 
dejavnosti nevladnih organizacij. Šteje se, da so sredstva porabljena upravičeno, če bo prejemnik sredstev posredoval dokazila o 
upravičeni porabi sredstev do 31. 12. 2021. 

Pravica do denarnega 
nadomestila 

Ppravica do denarnega nadomestila iz 64. člena Zakona o urejanju trga dela miruje tudi iskalcu zaposlitve, ki sklene pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-
10. Veljavnost ukrepa do 31. 12. 2020. 

Davki Oprostitev plačila DDV in uvoznih dajatev za dobavo zaščitne opreme in medicinske opreme pod pogoji iz PKP6 in evropskimi predpisi. 

Odlog plačila davkov ali 
prispevkov 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do 2 let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 
mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, vključno z akotnacijo 
davka in davčni odtegljaj. Za odložene obveznosti se ne zaračunajo obresti. Ukrep velja do 31. 12. 2020. 

Oprostitev plačila 
najemnine 

Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je 
zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno se od 
vključno 19. 10. 2020 dalje, ne zaračunava najemnina ali del najemnine. 

Javno naročanje - dokazila Naročnik od uveljavitve PKP6 do 15. 4. 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 (razlogi za izključitev) 
upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik zaradi epidemije ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma 
do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik 
upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev. 

 

  



 

 

 

 

II. NOVI ZAČASNI UKREPI 

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov 

Upravičenci: pravna ali fizična oseba, ki: 

a. je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. 9. 2020, 

b. ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve PKP6 ali je samozaposlen, 

c. ni na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, 

d. ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in 

e. zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov. 

Nekriti fiksni stroški: Ocenjeni so v višini 1/12 v primeru upada prihodkov: 

a. > 70 % -> 14,4 % letnih prihodkov od prodaje leta 2019,  

b. 30 do 70 % -> 7,2 %  letnih prihodkov od prodaje leta 2019. 

Pogoji: Če prihodki zaradi posledic epidemija upadejo za > 30 % glede na isto obdobje leta 2019, upoštevajo se izkazi oddani do 31. 5. 2020 
oz. do 1. 9. 2020, če je bil registriran po 1. 10. 20219. 

Višina::      

 

 

 

 

Število zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge. 

Upad prihodkov Višina Omejitev navzgor 

30 do vključno 70 % 0,6 % 1.000 EUR / mesec na zaposlenega 

70 % neto izgube (AOP 187) za srednje veliko ali veliko podjetje 

90 % neto izgube (AOP187) za mikro ali malo podjetje 
> 70 % 1,2 % 

Uveljavljanje: Izjava preko informacijskega sistema FURS na osnovi lastne ocene.  

naknadno ugotovi, da pogoji niso izpolnjeni ->  obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka za leto 2020 

Roki: do 31. 12. 2020 

Dinamika izplačil: enkraten znesek 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave oz. 20. 1. 2021 za izjave predložene v novembru in decembru 

Trajanje ukrepa: od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja 

Pravila o državni pomoči: Ukrep se izvaja skladno s pravili o državni pomoči. 



 

 

 

 

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka 

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z ZKme-1 

Pogoji: najmanj 30 % odstotni izpad dohodka v sektorju. Vlada predpiše podrobnejše pogoje. 

Višina: pavšal glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
pa glede na povprečje dohodkov zadnjega leta 

Uveljavljanje: Vloga pri Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Upravičeno obdobje: do 30. 6. 2021 

Pravila o državni pomoči: Ukrep se izvaja skladno s pravili o državni pomoči. 

Vpliv na druge ukrepe: Osebi, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, se nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek. 

 

Novi ukrepi s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 

Znižanje zakupnin 
kmetijskih zemljišč v 

upravljanju Sklada  

Cene za leto 2021 se znižajo v višini 20 % za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021. 

Brezplačni zakup 
zaraščenih zemljišč v 

lasti Republike 
Slovenije 

Sklad lahko v brezplačni zakup odda kmetijska zemljišča, ki jih ima v upravljanju in ki so na dan 1. 1. 2021 opredeljena kot 
- 1410 - kmetijsko zemljišče v zaraščanju, 1500 - drevesa in grmičevje, ali 1800 - kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem. Doba zakupa iz tega člena traja deset let. Brezplačen zakup velja za celotno dobo zakupa. Zakupnik mora 
odpraviti zaraščanje v 1 letu od pridobitve ter ga uporabljati za kmetijsko dejavnost. 

Upravičena odsotnost z 
dela v obratih živilsko 

predelovalne industrije 

Mesnopredelovalnim obratom živilsko predelovalne industrije se stroški upravičene odsotnosti zaposlenih zaradi 
karantene oziroma potrjene bolezni COVID-19 v času razglašene epidemije krijejo iz proračuna Republike Slovenije za 
celotno obdobje odsotnosti. 

 

 


