
 

 
DELNO POVRNJENI IZGUBLJENI DOHODEK ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE NA DOMU ALI 
NEZMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA 

OTROKA 
 
V petek, 3.12.2021 je bila v Uradnem listu RS, št. 189/2021 objavljena novela Zakona o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva (ZNUPZ-A), s katero je priznana pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za 
čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva otroka  (do 5. razreda OŠ) za naslednje upravičence, ki ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati 
opravljanja dejavnosti na domu: 

 samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2; 

 družbenik ali delničar gospodarske  družbe oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je 
poslovodna oseba in je na dan nastopa karantene ali višje sile vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2; 

 kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi 17. člena ZPIZ-2 ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. 

 
Ukrep velja od 1.7.2021 do 31.12.2021, kar pomeni, da je možno zahtevati povračilo za delno izgubljen 
dohodek za primere, ki so nastali od 1.7.2021 naprej.  Vlada lahko ukrep iz novele ZNUPZ-A  podaljša s sklepom še 
za obdobje največ šestih mesecev. 
 
Delno povrnjen izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.  
 
Izgubljeni dohodek se upravičencu delno povrne v naslednjih primerih:  

 če je  napoten v karanteno na domu (ob prehodu meje v Republiko Slovenijo zaradi prihoda iz 
 območja z visokim tveganjem za okužbo); 
 zaradi stika z okuženo osebo; 

 nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene 
 karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali 
 šole. 

 
Višina izplačila 
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, 
ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali 
druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot: 

 250 eurov za 10 dni, 

 500 eurov za 20 dni in 

 750 eurov v enem mesecu. 
 
 
Postopek izplačila 
Upravičenec odda vlogo za izplačilo preko informacijskega sistema FURS najpozneje do 15. januarja 
2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 eurov. FURS bo upravičencu nakazal delno 
izgubljen dohodke najkasneje do 15. februarja 2022.  
 
Dokazila k vlogi 
Kot dokazilo je potrebno k vlogi  priložiti odločbo o karanteni na domu, v kolikor gre za karanteno na domu. V 
primeru vloge za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi 
druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole je upravičenec dolžan priložiti vlogi 
ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine. 
 
Ukrep se izvaja v skladu s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 
Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (C (2021) 8442 final z dne 18. 11. 2021 in 
se lahko začne izvajati po njegovi odobritvi s strani Evropske komisije. 
 
 
 
 
Pripravila: Dolores Kovšca, ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 
                     svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije 
 
 
 
 



 

 
Vir:    
- https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021189.pdf 
 
 
 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije 
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