
 

 

 
UKREPI ZA DELODAJALCE IN SAMOZAPOSLENE NA PODLAGI INTERVENTNE 

ZAKONODAJE (ZIUZEOP) 

 

 

V petek, 10.4.2020 smo izvedli že drugi WEBINAR »Protikorona zakon z delovnopravno 

in obračunsko obravnavo za podjetnike«.  

Predstavljen je bil interventni zakon (ZIUZEOP), ki je bil tudi v petek, 10.4.2020 objavljen v 

Uradnem listu št. 50/2020  in je začel veljati v soboto, 11.4.2020. Podrobno so bili predstavljeni 

ukrepi za delodajalce in samozaposlene ter drugi ukrepi, ki bodo veljali v skladu z zakonom 

najdalje do 31 5.2020 in veljajo tudi za nazaj, od 13.3.2020 dalje. 

 

Udeleženci webinarja so se tako seznanili z drugim sklopom interventne zakonodaje (ZIUZEOP). 

Izvedeli so kaj določa Mega korona zakon in v katerih delih posega na področje plač in prispevkov, 

v katerih primerih so delodajalci upravičeni do povračila nadomestila plače delavcem za začasno 

čakanje na delo od doma ter v katerih primerih so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo. Samozaposleni so se seznanili z oblikami pomoči, 

ki jo lahko koristijo v okviru ukrepa izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, 

oprostitve plačila prispevkov in oprostitve plačila akontacije dohodnine. Novost je tudi, da so 

samozaposlene osebe upravičene do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 

od dneva veljave (ZIUZEOP). 

 

V nadaljevanju so opisani ukrepi za delodajalce in samozaposlene ter načini 

uveljavljanja pravic. 

 

 

UKREPI ZA DELODAJALCE – ČAKANJE NA DELO DOMA  

 

Seznanili so se kateri delodajalci so upravičenci do nadomestila v primeru začasnega 

čakanja na delo doma.  

 

Upravičenci so vsi delodajalci v RS, razen neposredni ali posredni proračunski uporabnik (RS 

oz. občin), katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 % ter delodajalci, 

ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost (skupina K po SKD). 

 

Dodatni pogoji za delodajalce so: 

 

- če bodo prihodki DD, po njegovi oceni, v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na 

isto obdobje v letu 2019 (primerjava prihodkov 1-6 2019 s predvidenimi prihodki 1-6 2020) in  

 

- če prihodki DD, po njegovi oceni, v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rasti 

prihodkov glede na isto obdobje leta 2019 (primerjava rasti prihodkov 7-12 2019 s predvidenimi 

prihodki 7-12 2020)  



 

•če DD ni posloval celo leto 2019 do ukrepa upravičeni DD, ki so utrpeli:  

•vsaj 25 % znižanje prihodkov v marcu 2020 glede na februar 2020  

•vsaj 50 % znižanje prihodkov v aprilu / maju glede na februar 2020  

•Prihodki – kako se gledajo – nejasno?  

•če pogoj (kumulativno) glede na končna letna poročila (glede na dejansko stanje) ne bo 

izpolnjen bo moral upravičeni delodajalec vrniti prejeto pomoč iz tega naslova  

 

ZIUZEOP ne določa pogoja 30 % kvote delavcev za uveljavljanje ukrepa, ne določa pogojev / 

omejevanj glede odpuščanja iz poslovnega razloga po prenehanju ukrepa  

 

Obveznosti iz delovnega razmerja v času čakanja na delo doma: 

 

- Delodajalec  delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo doma (določi obdobje, možnosti in 

način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo ter višino nadomestila)  

- delavec v času začasnega čakanja na delo doma ohrani vse pravice iz delovnega razmerja 

drugačno le tisto, kar izrecno drugače urejeno z mega zakonom  

- delavec obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v 

tekočem mesecu obvezno predhodno obvestilo ZRSZ  

- če delavcu plača znižana zaradi skrajšanja delavnega časa, je osnova za izračun nadomestila 

plača/nadomestilo plače iz zadnjih treh mesecev pred skrajšanjem delovnega časa 

- če delavec v obdobju začasnega čakanja na delo doma izrabi tudi letni dopust (npr. v določenem 

delu), delavcu pripada običajno nadomestilo za letni dopust. 

- če delavec v obdobju začasnega čakanja koristi določene socialne pravice (npr. porodniška, krajši 

delovnik …) se to upošteva po enakih pravilih kot v »normalnih« razmerah. 

- v obdobju ko delavec začasno čaka na delo doma nima pravice do povračil stroškov (ker ne dela)  

- v obdobju prejemanja povračila nadomestila plače – DD dolžan delavcem izplačati neto 

nadomestilo plače (DD je dolžan obračunati in plačati tudi akontacijo dohodnine od delavčeve 

plače)  

- delodajalec v obdobju prejemanja povračila nadomestila plače ne sme odrejati nadurnega dela, 

če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo doma  

- obveznost predhodnega obveščanja ZRSZ o pozivu delavcu, da se vrne na delo  

- če delodajalec krši zgornje tri alineje je dolžan vrniti prejeta sredstva v trikratni višini  

 

 

Postopek za povračilo nadomestila plače: 

- če se povračilo nadomestila plače uveljavlja za nazaj – npr. od 13.3.2020 do 31.3.2020 je 

potrebno vlogo na ZRSZ  vložiti v roku 8 dni od uveljavitve zakona – do 19.4.2020 

- če je vloga že vložena na podlagi ZIUPPP se bo obravnavala avtomatično po ZIUZEOP  

- vloga se vloži v 8 dneh od začetka odsotnosti delavca z dela, najkasneje do 31. 5. 2020  

- vlogi se priloži izjava delodajalca glede upada prihodkov v ½ leta 2020 glede na ½ leta 2019 ter 

glede pričakovane rasti prihodkov v 2/2 leta 2020 glede na 2/2 leta 2019. Delodajalec za izjavo 

kazensko in materialno odgovarja  

- vlogi priloži dokazilo o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo doma  

- vloga se oddaja samo elektronsko, zato je potrebno paziti na urejenost elektronskega dostopa do 

portala ZRSZ  

- o vlogi odloči ZRSZ s sklepom – rok 8 dni od vložitve  

- rok za izplačilo povračila je 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače po 

ZUIZEOP (nadomestilo za april, izplačano maja, povračilo 10.6.)  

 

https://www.zadelodajalce.si/
https://www.zadelodajalce.si/
https://www.zadelodajalce.si/


 

 

UKREPI ZA DELODAJALCE – BOLNIŠKE V BREME OZZ 

 

Od datuma uveljavitve zakona, torej od 11.4.2020 so vse bolniške ne glede na razlog, ki se bodo 

začele po 11.4.2020 refundirane s strani ZZZS. Tisti bolniške, ki so se pričele pred uveljavitvijo 

zakona od veljave zakona naprej. 

 

Za refundacijo se odda elektronska vloga na ZZZS, najkasneje do 30.9.2020. ZZZS bo refundiral 

znesek najkasneje v 60 dneh po predložitvi zahtevka za refundacijo.  

Ravno tako, do refundacije niso upravičeni neposredni in posredni proračunski uporabniki. 

 

 

UKREPI ZA DELODAJALCE – ČE DELODAJALEC DELA 

 

Vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega 

delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in delodajalci, ki opravljajo 

finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD so oproščeni plačila 

prispevkov za  PIZ – tako delodajalčevih na bruto plačo (8,85 %) kot delavčevih iz bruto plače 

(15,5 %) za tiste delavce, ki so v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije (14/I ZPIZ-2)  

in za izvoljene ali imenovane nosilce javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali 

sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo 

plačo (14/II ZPIZ-2) 

 

Delodajalec prispevka za PIZ obračuna, vendar jih ne plača, saj jih v tem primeru plača država.  

Oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače upravičeni delodajalci 

uveljavljajo  za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do 

višine 1.753,84 eur.  

 

Upravičeni delodajalec lahko oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih 

nadomestil plač uveljavlja naknadno tako, da predloži popravek z zmanjšanjem predloženega 

REK-1 obrazca (vrsta dohodka 1001) in hkrati predloži REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1004. Na 

REK-1 obrazcih tako ločeno poroča za del obdobja, ko do oprostitev ni bil upravičen in del 

obdobja, ko je bil upravičen do oprostitve plačila prispevkov. V poljih M se v obeh primerih vpiše 

obdobje celotnega meseca 

 

 

KRIZNI DODATEK 

Za vsakega zaposlenega, ki dela in njegova zadnja izplačana plača ni presegla 3-kratnika 

minimalne plače, za mesec marec  pa sorazmerno od 13.3.2020 dalje za delovne dni (tudi delo od 

doma 

  

OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJE DDPO 

ZIUZEOP  zavezance za DDPO razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja 

interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve 

zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DDPO dospejo v plačilo na zadnji dan 

obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se 

ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne 

bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo 

dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DDPO za junij in naprej) oziroma po 30. 6. 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs


 

2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo za 

spremembo akontacije DDPO.  

 

 

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE – MESEČNI TEMELJNI DOHODEK 

 

Upravičenci bodo za marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in 

maj pa po 700 evrov.  

 

Upravičenci: 

 

- oseba, ki zaradi COVID-19 ne more opravljati dejavnosti (odredbe o prepovedi opravljanja 

dejavnosti) in  

- oseba, ki jo lahko opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu (lahko dela, vendar se je 

obseg dela zaradi COVID-19 bistveno zmanjšal)  

 

     Za bistveno zmanjšan obseg dela se šteje:  

• vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 glede na februar 2020  

• vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v aprilu in maju 2020 glede na februar 2020  

 

- samozaposleni, ki na dan uveljavitve ZUIZEOP opravljajo dejavnost in so zavarovani samo kot 

samozaposleni (običajno zavarovalna podlaga 005) in  ne izpolnjujejo pogojev za OZ po kakšni 

drugi zavarovalni podlagi  

- verski uslužbenci registrirane cerkve/druge verske skupnosti (pod določenimi pogoji)  

- kmet zavarovan na podlagi 17. člena ZPIZ-2 ali 25/V ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za OZ na 

drugi podlagi  

- tudi družbeniki d.o.o., ki so poslovodne osebe in zavarovani po 16. členu ZPIZ-2 (zavarovalna 

podlaga 040) so enako  obravnavani zanje kot za samozaposlene  

  

 

Postopek za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka: 

 

Vezano na uveljavitev temeljnega dohodka je potrebno oddati izjavo na eDavkih. Dostopna je na 

spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 

31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. 

 

Roki za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka: 

 18.4.2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 

25.4.2020 

 od 19.4. do 30.4.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo 

nakazan denar na TRR 10.5.2020 

 od 1.5. do 31.5.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, 

bo nakazan denar na TRR 10.6.2020 

 

Roki za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov: 

 30.4.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 

dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020. 

 31.5.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer 

zapadejo v plačilo 20.6.2020. 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx


 

 

Pred oddajo preverite ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti! 

 

Da vam ne bo potrebno vračati dohodka boste morali izpolnjevati pogoj, da vaši prihodki v prvem 

polletju 2020 v primerjavi z prvim polletjem 2019 upadejo za več kot 20% in v drugem polletju 

2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj 

pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. 

 

Če upravičenec ZUIZEOP naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči mora 

obvestiti FURS, kateri bo izdal odločbo o vračilu sredstev. Nadzor vrši FURS. 

 

 

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE – OPROSTITEV PLAČILA PSV 

 

Do oprostitve plačila prispevkov so upravičeni samozaposleni, ki so na dan uveljavitev tega 

zakona zavarovane kot: 

- samozaposlene osebe (15. Člen ZPIZ-2) 

- družbeniki direktorji (16/I ZPIZ-2)  

- kmetje (17. člen ZPIZ-2 ter 25/V ZPIZ-2)  

- verski uslužbenci  

In ne izpolnjujejo drugih pogojev za zavarovanje. Oprostitev plačila prispevkov se prizna za del 

marca (od 13.3.2020), april in maj. 

 

Način uveljavitve: 

Na eDavkih je potrebno predložiti izjavo do konca meseca v katerem želite uveljavljati ugodnosti – 

velja enaka izjava kot za mesečni temeljni dohodek, le da se priloži ločeno. (npr. za marec se 

predloži do 30. aprila) 

Prispevki se obračunajo, se pa ne plačajo, saj to namesto samozaposlenih oseb plača država. 

Če samozaposleni plača PSV od višje osnove, krije država samo zakonski minimum. 

 

 

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE – OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJE 

DOHODNINE IN BOLNIŠKE 

 

ZIUZEOP  zavezance za DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja 

interventnih ukrepov. Zavezanci za DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve 

zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DohDej dospejo v plačilo na zadnji dan 

obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se 

ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne 

bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo 

dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DohDej za junij in naprej) oziroma po 30. 

6. 2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo 

za spremembo akontacije DohDej.  

 

Novost je tudi da so samozaposlene osebe upravičene do nadomestila v breme obveznega 

zdravstvenega zavarovanja od dneva veljave (ZIUZEOP). Za refundacijo se odda elektronska vloga 

na ZZZS. Refundacija bo povrnjena v 30. dneh po vloženi zahtevi. 

 

Viri: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
https://www.zzzs.si/


 

-ZIUZEOP Mega interventni zakon-ukrepi za delodajalce in samozaposlene, Irena Kamenščak, 

interno gradivo  

-https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-

placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/ 

- 

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podroc

ju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/ 

- https://www.ozs.si/novice/svetovanje 

 

 

 

 

 

 

      Dolores Kovšca, ORA Krasa in Brkinov 

      Svetovalka SPOT 

      SPOT svetovanje Obalno-kraška regija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne 

agencije. 

https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/
https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/
https://www.ozs.si/novice/svetovanje

