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Uvod 

 

Državni zbor RS je na seji dne 29. 12. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) t.i. »PKP7«. 

 

ZIUPOPDVE je pričel veljati 31. 12. 2020.   

 

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

ZIUPOPDVE 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 PKP7.  

 

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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V tem dokumentu smo pripravili pregled sprememb in ukrepov iz PKP7, za katere smo ocenili, da so 

relevantni za vaše poslovanje, vendar opozarjamo, da PKP7 posega v določbe vseh naslednjih predpisov: 

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

2. Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, 

3. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, 

4. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, 

5. Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in 
doktor dentalne medicine specialist, 

6. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, 

7. Zakona o davčnem postopku, 

8. Zakona o sodiščih, 

9. Zakona o delovnih razmerjih, 

10. Zakona o javnih uslužbencih, 

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

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

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

14. Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, 

15. Zakona o zdravstveni dejavnosti, 

16. Zakona o zdravniški službi, 

17. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

18. Zakona o davku na dodano vrednost, 

19. Stanovanjskega zakona, 

20. Zakona o kmetijstvu, 

21. Zakona o divjadi in lovstvu, 

22. Zakona o gozdovih, 

23. Zakona o spodbujanju investicij, 

24. Zakona o blagovnih rezervah, 

25. Zakona o delovnih razmerjih, 

26. Zakona o nalezljivih boleznih, 

27. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 

28. Zakona o dohodnini, 

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

30. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, 

31. Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. 

 

 

 



 

 

 

 

Povzetki sprememb in novih ukrepov 

Dodatni odpovedni razlog 
- upokojitev 

Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pri čemer mu pripada odpravnina v skladu s 108. členom ZDR-1. 

Nadomestilo plače zaradi 
karantene/obveznosti 

varstva/ustavitve javnega 
prevoza/zaprtja mej 

Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. Sprememba se uporablja od 1. 12. 2020. 

Subvencioniranje 
skrajšanja polnega 

delovnega časa 

Dodatno priložiti izjavo, da je delavcem izplačana plača oz. nadomestilo plače. V primeru lažne izjave je sredstva potrebno vrniti. 

Delno povračilo 
nadomestila plače 

delavcem na začasnem 
čakanju na delo 

1. Dodatna dokumentacija - izjava 

Izjava, da ima delodajalec na dan vložitve vloge poravnane vse obveznosti do države, iz delovnih razmerij v zadnjih petih letih 
in da je zaposlenim poravnal vsa nadomestila plače. V primeru lažne izjave je sredstva potrebno vrniti +  globa. 

2. Rok za poročanje FURS-u, če se naknadno ugotovi, da subjekt ne izpolnjuje pogojev 

Najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov za leto 2020 oz. za 2021 za obdobje od 1. 1. 2021 

3. Pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, se upošteva načelo sorazmernosti. 

Dopolnitve ukrepa za 
odlog kreditvnih 

obveznosti 

 Ukrep se uporablja tudi za obveznosti iz kreditnih pogodb, na katere učinkuje potrjena prisilna poravnava ali potrjen sporazum o 
finančnem prestrukturiranju, pri čemer se končni datum zapadlosti obveznosti podaljša za čas trajanja odloga plačila. 

 Odlog se odobri za devet mesecev. 

 Rok za vložitev vloge je 26. 2. 2021, odlog pa prične veljati najpozneje 31. 3. 2021. 

 Obveznost odobritve odloga se ne nanaša na kreditne pogodbe z ročnostjo več kot 4 leta in za katere je poroštvo prevzela RS. 

 V obdobje odloga se šteje tudi odlog, ki ga je banka odobrila na podlagi ZIUOPOK (Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila 
obveznosti) iz marca 2020. 

Občasno delo v 
kmetijstvu 

Izvajalec lahko v letu 2021 opravlja začasno ali občasno delo v kmetijstvu prekinjeno ali neprekinjeno največ 150 dni. 

Zaščitne maske Upravičenci do pridobitve zaščitnih mask iz blagovnih rezerv so mikro podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali 
fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

Cepljenje Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije, in za osebe, ki 
prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Ukrep velja do 31. 12. 2023. 



 

 

 

 

Insolventnost Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna 
nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije. Ukrep velja do 31. 3. 2021. 

Davčna osnova za 
pridelavo na zemljiščih in 

v panjih 

Za leto 2021 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50% katastrskega dohodka 
in v panjih v višini 35 % pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljeno na dan 30. 6. 2021. 

Določitev začasnega 
upravljavca kmetijskega 

gospodarstva oziroma 
gozda 

Začasni upravljavec se lahko določi, če člani kmetijskega gospodarstva / lastnik gozda, zaradi bolezni COVID-19 niso zmožni opravljati 
potrebnih del in ni mogoče na drug način zagotoviti upravljanja. 

Obročno vračilo pomoči FURS in Zavod RS za zaposlovanje lahko dovolita obročno vračilo sredstev iz naslova PKP ukrepov v največ 6 mesečnih obrokih. Za 
odloženi znesek se ne zaračunajo obresti. 

 

  



 

 

 

 

Začasni ukrep na področju nakupa hitrih testov 

Upravičenci: Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga 

Višina: 40 EUR / zaposlenega 

Pogoji: Oddana izjava preko informacijskega sistema FURS 

Brez davčne obveznosti nad 5.000 EUR 

Rok: V 30 dneh od uveljavitve PKP7 

 

 

 

Krizni dodatek 

Upravičenci: Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače 

Izvedba: Delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020  

Višina: 200 EUR + oproščen plačila vseh davkov in prispevkov oziroma sorazmerni del, če: 

a. ne dela cel december, pri čemer mu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, če bi na ta dan dejansko 
delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela; 

b. ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, razen v posebnih primerih. 

Uveljavljanje povračila: Izjava preko informacijskega sistema FURS. Povračilo se izplača najpozneje do 20. 3. 2021. 

Rok: Najpozneje do konca februarja 2021 

 
  



 

 

 

 

 

Najemna razmerja 

Upravičenci: Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov 
+ 

onemogočeno ali bistveno omejeno opravljanje gospodarske dejavnosti zaradi predpisov zaradi epidemije COVID-19 
+ 

nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen 
 

Opcije: 1. odpoved najemne pogodbe s pisno izjavo z odpovednim rokom osem dni; 
2. zahteva za odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe; 
3. zahteva za podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas. 

Obdobje: Za obdobje, ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno  

Obveznosti in pravice 
strank: 

- plačati odložene najemnine najpozneje v 6 mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa 

- najemodajalec ni upravičen do zamudnih obresti 

- najemodajalec lahko zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine 

- najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik uveljavljal ta ukrep 

Uveljavljanje: Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme pisno zahtevo.  

Rok: Najemnik mora zahtevo za odlog plačila najemnine poslati pred njegovo zapadlostjo. Za že zapadle obveznosti, ki so tudi 
posledica epidemije COVID-19 je rok 15 dni od uveljavitve PKP7. 

Trajanje: Do 30. 6. 2021 z možnostjo podaljšanja 

 
  



 

 

 

 

 

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov - spremembe 

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 ob upadu prihodkov od prodaje za 30 do vključno 70 % 

2.000 EUR / mesec na zaposlenega ob upadu prihodkov od prodaje za več kot 70 %  

70 % neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti za leto 2020) za srednje veliko ali veliko podjetje 

90 % neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti za leto 2020) za mikro ali malo podjetje 

----------------- 

Pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem 
obdobju glede na: 

1. povprečno število zaposlenih ali  

2. vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način za upravičenca ugodnejši.  

> 70 % 1,2 % 



 

 

 

 

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

Glede števila zaposlenih, prijavitelj poroča o povprečnem številu zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 
11. 2020, pri čemer se povprečno število zaposlenih izračuna kot število delovnih ur v tem obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo 
in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih 
sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz 
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih 
delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno. 

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

Roki: do 31. 12. 2020 31. 3. 2021 

Za tiste, ki so že vložili po prejšnji ureditvi in ugotavljajo pogoje glede števila zaposlenih oz. upada prihodkov se dopolnitev izjave 
oziroma nova izjava vloži v 15 dneh od uveljavitve PKP7.  

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: Upravičeno obdobje je od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Ukrep je podaljšan do 31. 3. 2021 

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

 


