
Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov pri GZS- Zbornici računovodskih servisov dne 8.4.2020, na podlagi takrat znanih informacij in sprejetega predloga 

ZUIZEOP. Ker ZUIZEOP v času priprave tega obvestila še ni bil objavljen v Uradnem listu, dopuščamo možnost, da organ, ki je pristojen za presojo zadev, predvidene ukrepe razlaga drugače.  

 

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE 

 

UKREP UPRAVIČENCI POGOJ NI UPRAVIČENA Način uveljavljanja  VRAČILO SREDSTEV 
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podlaga 

Opomba 

1 
 
ODLOG 
PLAČILA 
PRISPEVKOV 
za marec, 
april in maj 
2020 

Samozaposlene osebe, 
ki na dan uveljavitve 
tega zakona opravljajo 
katerokoli dejavnosti, 
ne glede na pravno 
organizacijsko obliko 
izvajanja te dejavnosti in 
so zavarovane na tej 
podlagi. 

 Vpis v ustrezen 
register oz. evidenco 
do uveljavitve 
zakona, tj. do 
29.3.2020 

 Oseba ne izpolnjuje 
pogojev za obvezno 
vključitev v obvezno 
zavarovanje tudi na 
kakšni drugi 
zavarovalni podlagi  

 Nima drugih 
zaposlenih.  

Do tega ukrepa ni 
upravičena samozaposlena 
oseba, ki 
 ki ne izpolnjuje 

obveznih dajatev in 
drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, 
ki jih pobira davčni 
organ, če vrednost teh 
neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan 28. 2. 
2020 znaša 50 eurov ali 
več in teh obveznosti z 
dne 28.2.2020, višjih od 
50 eurov, ni poravnala 
do 6. 4. 2020, in 

 ki je do dneva 
uveljavitve tega zakona 
pričela s postopkom 
prenehanja opravljanja 
dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtomatično, brez 
vloge 

 
Zakon o 
interventnih 
ukrepih na 
področju 
plač in 
prispevkov 
(ZIUPPP)  
12. in 13. 
člen 

Odložene 
prispevke je 
treba plačati 
najkasneje do 
31.3.2022 
velja za vse 
prispevke za 
socialno 
varnost (PIZ, 
ZZ, STV,ZAP) v 
celoti 
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OPROSTITEV 
PLAČILA 
PRISPEVKOV 
za april in 
maj 2020 

Samozaposlene osebe, 
družbeniki in kmetje, ki 
so na dan uveljavitve 
ZIUZEOP obvezno 
zavarovani na podlagi 
prvega odstavka 15. 
člena, prvega odstavka 
16. člena, 17. člena ali 
petega odstavka 25. 
člena ZPIZ-2 ter verski 
uslužbenci registriranih 
cerkva in drugih verskih 
skupnosti 

 Poravnane vse 
zapadle davčne 
obveznosti 

 Poslovanje v bistveno 
zmanjšanem obsegu: 
- vsaj 25 % 

zmanjšanje 
prihodkov v marcu 
2020 glede na 
februar 2020 ALI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Če do dneva uveljavitve 
ZIUZEOP ni zavarovana 
na podlagi prvega 
odstavka 15. člena in 
prvega odstavka 16. 
člena ZPIZ-2 ali na 
podlagi 17. člena ali 
petega odstavka 25. 
člena ZPIZ-2 

 Če ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in 
drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, 
ki jih pobira davčni 
organ, če ima na dan 
vloge neporavnane 
zapadle davčne 
obveznosti 

Izjava, da oseba ne 
more opravljati 
dejavnosti oz. jo 
opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu 
 

Izjava se odda preko 
eDavkov,  
najpozneje do konca 
meseca, za katerega 
se uveljavlja 
oprostitev plačila 
prispevkov, razen za 
mesec marec, za 
katerega se lahko 
vloži do  
konca aprila  

V kolikor je od 
uveljavitve ZIUZEOP 
prišlo do: 
- delitve dobička, 
- izplačil dela plač za 

poslovno 
uspešnost v letu 
2020, 

- izplačila nagrad 
poslovodstvu v 
letu 2020 

mora upravičenec 
vrniti prejeta 
sredstva skupaj z 
zakonsko določenimi 
zamudnimi 
obrestmi. 
 

Pogoj iz 37. člena 
ZIUZEOP: Do pomoči 
so upravičeni tisti 
samozaposleni, ki jim 
bodo prihodki v 
prvem polletju 2020 
upadli za več kot 20 % 
glede na isto obdobje 
leta 2019 in v drugem 
polletju 2020 niso 
dosegli več kot 20 % 
rast prihodkov glede 
na isto obdobje leta 
2019. V primeru, da 
ta pogoj pomoči ni 
dosežen, mora 
upravičenec vrniti 
celotno pomoč 

Zakon o 
interventnih 
ukrepih za 
zajezitev 
epidemije 
COVID-19 in 
omilitev 
njenih 
posledic za 
državljane 
in gospo-
darstvo 
(ZIUZEOP) 
38. člen 

Velja za vse 
prispevke za 
socialno 
varnost v 
celoti. 

 
Zavezanec, ki 
izpolnjuje 
pogoje za 
oprostitev 
plačila 
prispevkov, le-
te v obračunu 
prispevkov 
samo 
obračuna. 
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Izredna 
pomoč v 
obliki 
MESEČNEGA 
TEMELJNEGA 
DOHODKA 

 Samozaposlene 
osebe, družbeniki in 
kmetje, ki so na dan 
uveljavitve ZIUZEOP 
obvezno zavarovani 
na podlagi prvega 
odstavka 15. člena, 
prvega odstavka 16. 
člena, 17. člena ali 
petega odstavka 25. 
člena ZPIZ-2 ter 
verski uslužbenci 
registriranih cerkva 
in drugih verskih 
skupnosti 

 
 Višina izredne 

pomoči v višini 
mesečnega 
temeljnega 
dohodka, če so 
osebe opravljale 
dejavnost najmanj 
od 13.3.2020 do 
uveljavitve zakona: 

- 350 eur za marec 
2020 

- 700 eur za april 2020 
in 

- 700 eur za maj 2020  

Poslovanje v bistveno 
zmanjšanem obsegu: 

- vsaj 25 % 
zmanjšanje 
prihodkov v marcu 
2020 glede na 
februar 2020 ALI 

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

Če ne izpolnjuje obveznih 
dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ, če ima na dan 
vloge neporavnane zapadle 
davčne obveznosti 

Izjava, da oseba ne 
more opravljati 
dejavnosti oz. jo 
opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu 
 
Izjava se odda preko 
eDavkov, najkasneje 
do 31.5.2020 

V kolikor je od 
uveljavitve ZIUZEOP, 
prišlo do: 
- delitve dobička, 
- izplačil dela plač za 

poslovno 
uspešnost v letu 
2020, 

- izplačila nagrad 
poslovodstvu v 
letu 2020 

mora upravičenec 
vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonsko 
določenimi 
zamudnimi obrestmi. 

Zakon o 
interventnih 
ukrepih za 
zajezitev 
epidemije 
COVID-19 in 
omilitev 
njenih 
posledic za 
državljane 
in gospo-
darstvo 
(ZIUZEOP) 
34.-37. člen 

Izplačilo izvede 
FURS: 
 
- do 25.4.2020, 

če vloži izjavo 
do 18.4.2020 
(za marec) 

- do 10.5.2020, 
če vloži izjavo 
od 19.4.2020 
do 30.4.2020 
(za marec in 
april 2020) ter 

- do 10.6.2020, 
če vloži izjavo 
od 1.5.2020 
do 31.5.2020 
(za marec, 
april, maj 
2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UKREP VSEBINA UKREPA PRAVNA PODLAGA VLOŽITEV ZAHTEVE IN ROKI 
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Zdravstveno 
varstvo in 
zdravstveno 
zavarovanje 

 Samozaposlenim, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP pravico do 
nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali 
poškodbe v svoje breme (nadomestilo OZZ) ali pravico do 
nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi ZIUZEOP, se 
nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja od uveljavitve ZIUZEOP do prenehanja razlogov za 
začasno zadržanost od dela oz. do prenehanja ukrepov iz 
ZIUZEOP. 

 Višina nadomestila OZZ znaša: 
- za drugega zavarovanca iz 28. člena ZZVZZ (v nadaljnjem 

besedilu: samostojni zavezanec) – v višini nadomestila, ki je 
za prvih 90 dni začasne zadržanosti od dela v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja določeno v 31. 
členu ZZVZZ. 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 
- izplača samostojnemu zavezancu nadomestilo OZZ v 30 

dneh po predložitvi njegove zahteve za izplačilo 
nadomestila OZZ. 

 

Zakon o interventnih 
ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP) - 56. ČLEN 

 Samostojni zavezanec vloži zahtevo v elektronski pri Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 
2020. 

 Poslovodni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
lahko določi natančnejši način vlaganja zahteve. 

 Če ni z ZIUZEOP drugače določeno, se glede obračuna, izplačila in 
povračila nadomestila OZZ smiselno uporabljajo določbe ZZVZZ in 
na njegovi podlagi izdanih aktov, ki urejajo nadomestilo plače med 
začasno zadržanostjo od dela, ki je pravica iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

 Rok za povračilo oziroma izplačilo nadomestila se uporablja tudi za 
zahteve za povračilo oziroma izplačilo nadomestila plače med 
začasno zadržanostjo od dela, ki je pravica iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v skladu z ZZVZZ, ki so predložene 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 30. septembra 
2020. 
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Plačilni roki za 
javni sektor 

 KADAR JE UPNIK IZ ZASEBNEGA SEKTORJA: 
Ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19) je plačilni rok za neposredne in posredne 
uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom 8 dni. 
 

 KADAR JE UPNIK IZ JAVNI ORGAN: 
Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih 
so plačilni roki 60 dni, kadar je upnik javni organ. Navedeni rok 
za plačilo ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca 
epidemije. 

Zakon o interventnih 
ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP) -.64. ČLEN in 82. 
ČLEN 

 

 


