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Maribor, 2. 4. 2020 
 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo ali drugače imenovan »megazakon« opredeljuje tudi pomoč do katere so 
upravičeni kmetje. 
 
Kaj je potrebno vedeti? 
Pripravljen je, da se preprečuje oziroma blaži negativne posledice virusa COVID-19 na gospodarstvo s 
časom veljavnosti razglašene epidemije oz. do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. 
 
Komu je namenjen in kdo je upravičen? 
Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan.  
 
Do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je kmet, ki zaradi epidemije COVID-19 ne more 
opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in če so opravljali dejavnost najmanj 
od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona. 
 
Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: 

- vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu 
februarju 2020, ali 
- vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 

v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. 

Kakšna je pomoč? 
 
1.) Zbolelim zaradi virusa COVID-19 se dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo za čas 

od potrditve bolezni, vendar ne več kot en mesec. Višina finančne pomoči je enaka dejanskemu 
strošku nadomestitve njegovega dela na kmetiji, vendar ne več kot 80% minimalne plače za 
delo s polnim delovnim časom. Kmetje, ki bodo zaprosili za to pomoč, morajo imeti potrdilo, da 
so zboleli za covid-19. 

2.) Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so v enaki višini upravičeni nosilci 
in člani član kmetije, ki zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v 
bistveno zmanjšanem obsegu. Le-ti so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 
2020. 

3.) Kmetje so upravičeni do odloga plačila prispevkov, ki zapadejo aprila, maja in junija 2020, 
vendar odložene prispevke bodo morali poravnati najpozneje do 31. marca 2022 v enkratnem 
znesku ali obročno. Kmetje, ki so zboleli za boleznijo covid-19 in tisti z zmanjšanimi prihodki, so 
za mesec april in maj 2020 v celoti oproščeni plačila prispevkov. 

4.) Za leto 2020 se zavezancem za dohodnini iz dohodkov davčna osnova od potencialnih tržnih 
dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov katastrskega dohodka, kot je 
ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020. 
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Kako do pomoči in kakšni so roki? 

1.) Vlogo za dodelitev finančne pomoči zbolelim zaradi virusa COVID-19, vključno z 

dokazili, se v enem mesecu od razglasitve konca epidemije vloži na Agencijo Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

2.) Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega 

sistema finančne uprave predložiti ustrezno izjavo o zmanjšanem obsegu poslovanja, ki 

je objavljena na portalu eDavki. Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za 

mesec marec, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, 

ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, vloži izjavo za mesec marec ali april ali 

meseca marec in april skupaj, nakaže FURS do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži 

izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od 

navedenih mesecev skupaj, nakaže FURS 10. junija 2020. 

3.) Za uveljavitev upravičenja oprostitev plačila prispevkov se mora pridobiti zdravstveno 

potrdilo ali pa je potrebno predložiti izjavo o zmanjšanem obsegu poslovanja za 

posamezni mesec. Izjavo je potrebno predložiti najpozneje do konca meseca, za 

katerega želijo uveljaviti oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za 

katerega lahko vložijo do konca aprila. Uporabi se ista izjava kot za izplačilo 

mesečnega temeljnega dohodka. 

4.) Znižana davčna osnova bo vplivala na višino akontacije dohodnine oziroma na višino 

dohodnine za leto 2020, ki jo bo zavezanec plačal v letu 2021, pa tudi na odmero 

obveznosti, ki se neposredno vežejo na davčno osnovo. V letošnjem letu se obveznosti, 

ki izhajajo iz katastrskega dohodka, naslanjajo še na podatek o katastrskem dohodku 

za leto 2019, ko je veljala določba o tem, da se pavšalna ocena dohodka določi v višini 

70 % katastrskega dohodka oziroma pavšalen ocene dohodka na panj. 

 

Zakonodaja v zvezi z Covid-19 se spreminjajo iz dneva v dan, zato pozivamo kmete, da sproti 
spremljajo vse spremembe. Na KGZS-Zavod Maribor smo na voljo preko telefona ali e-pošte za pomoč 
v zvezi z uveljavljanjem pomoči. 
 
 
 
Kmetijska svetovalna služba Maribor 
Gregor Kramberger, terenski svetovalec 
Ivan Šket, terenski svetovalec 
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