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Maribor, 8. april 2020 

Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH 

POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), z dne 2. april 2020 

Na kratko: 
 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE OSEBE, DRUŽBENIKE IN KMETE 
Samozaposlene osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vključene  v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in kmetje, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so za mesec april in maj 
2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti. 
Za uveljavitev upravičenja morajo upravičenci predložiti izjavo; za posamezni mesec  so upravičeni tisti, ki izjavo 
predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec 
marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov  in za 
uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava.   
 
ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA KMETE 
Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet (vključuje tudi gozdarje in ribiče), ki je vključen v obvezno ali 
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJE DOHODNINE 
Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in obrokov 
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega 
zakona do 31. maja 2020, zavezanec ne plača. Neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine se ne štejejo 
za obračunane.  
 
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA 
Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, fizična oseba, ki je lastnik gozda, in 
imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki je zlasti posledica 
nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, so upravičeni do 
finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka. Vloga za 
dodelitev finančnega nadomestila iz tega člena se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja.  
 
IZREDNA POMOČ V OBLIKI TEMELJNEGA DOHODKA 
Upravičenci  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, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 
do uveljavitve tega zakona.  
Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije 
virusa COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 
Izredna pomoč velja tudi za kmete, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
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