
 

 
 

PRAVILNIK O MERILIH SORAZMENOSTI PRI POGOJU UGOTAVLJANJA ZNIŽANJA 
PRIHODKOV ZA PREJETE POMOČI PRIDOBLJENE NA PODLAGI DOLOČB  

ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP 
 
Vlada RS je za odpravljanje posledic epidemije v letu 2020 pa do sedaj sprejela že osem paketov ukrepov za 
omilitev posledic epidemije, ki vključujejo ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih 
razmerah epidemije covida-19. Upravičeni prejemniki do ukrepov morajo izpolnjevati pogoje glede višine znižanja 
prihodkov v letu 2020 skladno s posameznim objavljenim Zakonom o interventnih ukrepih, v nasprotnem 
primeru bodo morali vračati že prejeta sredstva.  
 
Ministrstvo za finance je dne 26.2.2021 v Uradnem listu št. 28/2021 objavilo Pravilnik o merilih  
sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki bo začel veljati 13.3.2021. 
 
Pravilnik določa merila sorazmernosti pri ugotavljanju pogoja znižanja prihodkov po:  

 tretjem odstavku 24. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE 
in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE);  
 

 tretjem odstavku 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUPDV);  
 

 tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP). 

 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki ni 
posloval celo leto 2019 oziroma 2020, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se 
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 znižali za več kot 
10%.  
 
IZRAČUN POVPREČNEGA MESEČNEGA PRIHODKA ZA LETO 2019: 
 

prihodki v letu x 30,4 
število dni poslovanja v letu 

 
 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. Člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu 
2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni 
prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10%.  
 
 
IZRAČUN POVPREČNEGA MESEČNEGA PRIHODKA ZA PREJEMNIKE, KI V LETU 2019 NISO 
POSLOVALI:  
 

prihodki v letu 2020 do 12.3.2020 x 30,5 
število dni poslovanja v letu 2020 do 12.3.2020 

 
 
IZRAČUN POVPREČNEGA MESEČNEGA PRIHODKA ZA LETO 2020:  
 

prihodki v letu x 30,5 
število dni poslovanja v letu 

 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki ni posloval celo 
leto 2019 oziroma 2020, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni 
mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 znižali za več kot 20%. 
Povprečni mesečni prihodki posameznega leta se izračunajo na način kot je prikazan zgoraj.  
 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni 
posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni prihodki v 
letu 2020 glede na povprečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20%.  
 
IZRAČUN POVPREČNEGA MESEČNEGA PRIHODKA ZA LETO 2020 DO 31.8.2020:  
 

prihodki v letu 2020 do 31.8.2020 x 30,5 
število dni poslovanja v letu 2020 do 31.8.2020 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0547?sop=2021-01-0547
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0547?sop=2021-01-0547


 

 
Za obdobje poslovanja (število dni poslovanja) v posameznem letu se šteje obdobje, v katerem je prejemnik 
pomoči registriran za opravljanje dejavnosti. Pri prejemniku pomoči – družbeniku pa obdobje, v katerem je 
registriran pravni subjekt, katerega lastnik je.  
 
 V obdobje poslovanja pri prejemniku pomoči – fizični osebi ne šteje obdobje, v katerem njegovo podjetje ni 
poslovno aktivno zaradi odsotnosti prejemnika pomoči iz razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. bolezen).   
 
Da je podjetje poslovno aktivno se šteje, če:  
– je prejemnik pomoči – fizična oseba odsoten zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo 
(obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila),  
– ima prejemnik pomoči – fizična oseba v obdobju svoje odsotnosti zaposlene ali – ostaja podjetje prejemnika 
pomoči – fizične osebe poslovno aktivno po drugih deležnikih. 
 
Za obdobje poslovanja, v katerem prejemnik pomoči – fizična oseba ni posloval polni delovni čas (to pomeni, da ni 
vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni zavarovalni čas), se pri določanju obdobja poslovanja v 
posameznem letu za ugotovitev znižanja prihodkov po drugem odstavku 91. člena ZZUOOP upošteva sorazmerno 
skrajšano glede na skrajšani zavarovalni čas, razen če je bilo njegovo podjetje polno poslovno aktivno po 
zaposlenih ali drugih deležnikih.  
 
 
 
 
 
 
Pripravila:Dolores Kovšca, ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 
                    svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije 
 
 
 
 
 
 
 Viri: 

- https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0547?sop=2021-01-0547 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije 


