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9. december 2020



Od marca 2020, ko se je začela korona epidemija, 

smo imeli že več paketov interventnih zakonov, 

skrajšano poimenovanih tudi PKP. 

Vsi ukrepi so imeli oziroma imajo predvidene tudi 

omejitve, ki jih morate upoštevati, če ste sredstva 

koristili. 

V nadaljevanju predstavljamo pregled interventnih 

zakonov od PKP1 do PKP5 s poudarkom na omejitvah. 

2

Prelet od PKP1 do PKP5

POJASNILO

Če ste subvencije pridobivali na podlagi različnih 

ukrepov, morate pri spoštovanju omejitev upoštevati 

tiste, ki jih predpisuje Zakon oziroma ukrep, po 

katerem ste subvencijo pridobili. Torej, če ste sredstva 

pridobili po PKP1 in PKP5, morate za tisti del sredstev, 

ki so pridobljeni po PKP1 upoštevati tudi omejitve 

tega ukrepa. Za del sredstev, pridobljenih po PKP5 pa 

je treba upoštevati omejitve tega ukrepa. 



Zakona sta bila v veljavi 31. 5. 2020

Poudarki iz 
PKP1 (ZIUZEOP) 

in PKP2 (ZIUZEOP-A)
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PKP 1 in PKP2 sta prinesla interventne ukrepe v pomladnem 

valu epidemije. Ukrepi po 31. 5. 2020 niso več pokriti s tema 

dvema zakonoma. Vseeno morate biti pozorni na zahteve v 

nadaljevanju.

A. ČE STE V SPOMLADANSKEM VALU KORISTILI:

• začasno čakanje na delo doma in oprostitev plačila prispevkov (PSV)

• odsotnost zaradi višje sile varstva otrok, ukinitve javnega prevoza, zaprtja 

mej in oprostitev plačila prispevkov (PSV)

• izredna pomoč mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila PSV 

za samozaposlene, 

morate biti ob koncu leta pozorni, da izpolnite zahtevo 10 % upada prihodka.

4

Pojasnilo

Kasnejši PKP-ji so dvignili upad prihodov iz 10 % na 20 %. Če preverjate 

in utemeljujete upravičenost ukrepov na podlagi PKP1 in PKP2, veljajo 

pogoji, ki so zapisani v teh ukrepih. PKP5, ki predvideva 20-% upad 

prihodov, velja le za obdobje od 1. 10. 2020 dalje in ne velja za nazaj. 

Če boste imeli na primer 15-% padec in ste uveljavljali tako ukrepe po 

PKP1/2 in PKP5, boste upravičeni do pomoči po PKP1/2 in boste 

morali vračati le jesenske ukrepe, pri katerih je pogoj vsaj 20 % upad 

prihodkov. 

Če boste ob koncu leta ugotovili, da nimate zahtevanega padca prihodka, ste 

dolžni o tem obvestiti FURS. Rok za to obvestilo je postavljen najkasneje do 

roka, ko morate oddati obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 

(oziroma obračun DDPO). Znesek prejete pomoči pa morate vrniti v 30 dneh 

od vročitve odločbe. 



B. ČE STE KORISTILI NASLEDNJE UKREPE:

• oprostitev plačila prispevkov za PIZ za delodajalce oziroma delavce, ki 

so delali

• krizni dodatek za delavce, ki so delali in imeli plačo do določene višine

• izplačilo bolniške v breme OZZ, ki je veljala od prvega dne odsotnosti 

delavca,

prihodkovni pogoj ni bil pomemben, zato teh sredstev v nobenem primeru 

ni treba vračati in ostajajo vaša. 

Opozorili bi vas tudi na omejitve, zaradi katerih boste morali v primeru 

kršitev, sredstva vračati. To velja pri dveh ukrepih iz PKP1 in PKP2:  

• začasno čakanje na delo doma 

• izredna pomoč mesečnega temeljnega dohodka 

Če ste prejeli sredstva iz zgoraj navedenih ukrepov, ne smete izplačati 

dobička, izvesti nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati 

nagrade poslovodstvu (direktorji, člani uprave) oziroma dela plač za 

poslovno uspešnost poslovodstvu. Če to storite, morate s tem seznaniti 

FURS in prejeto pomoč vrniti. 

Delodajalec pa lahko vsem zaposlenim izplača del plače iz naslova poslovne 

uspešnosti (božičnica) in s tem ne krši tega ukrepa. Pri tem pa mora biti 

pozoren na zahteve, ki izhajajo iz plačila poslovne uspešnosti. 
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V veljavi od 1. 6. do 31. 12. 2020

Poudarki iz 
PKP3 (ZIUOOPE)
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PKP3 je stopil v veljavo z začetkom junija 2020 in prinesel je 

nekatere ukrepe, ki še vedno veljajo.

A. DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA 

DELOVNEGA ČASA (1. 6. – 31. 12. 2020)

Če koristite ta ukrep, bodite pozorni pri morebitnem odpuščanju zaposlenih. 

Postopka odpovedi pogodbe zaposlenemu namreč ne morete vročiti v času 

prejemanja sredstev in še najmanj mesec dni po prejeti subvenciji. 
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POMENI

Če ste ukrepe koristili 6 mesecev (od junija 2020 – decembra 2020), 

lahko likvidacijo podjetja začnete šele junija 2021, torej šele po poteku 

nadaljnjih 6 mesecev. 

PRIMER

Če boste na dan 31. 12. 2020 še uveljavljali subvencijo za zaposlenega, 

mora ta biti v delovnem razmerju najmanj do 31. januarja 2021. Šele 

po tem datumu lahko zaposlencu vročite odpoved pogodbe. V primeru 

kršitev boste morali vračati prejeta sredstva skupaj z obrestmi. 

Dodatna omejitev tega ukrepa pa je tudi ta, da kot delodajalec ne smete začeti 

postopka likvidacije po ZGD-1 ves čas, ko prejemate subvencijo v povezavi s 

skrajšanim delovnim časom. Ta prepoved velja še za obdobje, ki je enako 

obdobju prejemanja sredstev. 



Če ste koristili ukrep Delnega subvencioniranja skrajšanega polnega 

delovnega časa bodite pozorni tudi na prepoved izplačila dobička ali nakupa 

lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, nagrad poslovodstvu oziroma dela 

plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, oz. narediti izplačila v kasnejši letih 

(po 1. 1. 2021), vendar za leto 2020. To določilo bo veljalo tudi v prihodnje. 

B. ZAČASNO ČAKANJE NA DELO OD DOMA 

Če ste koristili ta ukrep, ki je veljal le za mesec junij, bodite pozorni na 

izpolnjevanje pogoja znižanja prihodkov za več kot 10 %. 

Če tega ne boste dosegli, kar bo razvidno iz letnih poročil za leto 2020, boste 

prejeta sredstva morali vračati.
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V veljavi od 1. 7. do 30. 9. 2020

Poudarki iz 
PKP4 (ZIUPDV)
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PKP4 je bil namenjen pripravi na drugi val epidemije in je stopil 

v veljavo julija 2020. Veljal je od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. 

V nadaljevanju predstavljamo, katere omejitve veljajo za posamezen ukrep

A. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM 

ČAKANJU NA DELO

Treba je paziti na omejitev, ki je vezana na prihodke. Le tisti, ki bodo imeli 10 % 

upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019, bodo lahko prejeto pomoč 

obdržali. 

Sredstva boste morali vračati, če boste začeli postopke likvidacije po ZGD-1. 

Likvidacije ne smete začeti v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju 

prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev. To velja le za 

obdobje, ko velja PKP4 – torej za tri mesece. 

B. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE 

KARANTENE

Če so zaposleni imeli odrejeno karanteno, ste lahko zanje uveljavljali povračilo 

nadomestila plače za čas odrejene karantene delavca. 

Ta ukrep je veljal za obdobje od 11. 7. do 30. 9. 2020. Pri tem ukrepu ni bodočih 

omejitev. Če ste sredstva prejeli, so vaša.
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V veljavi od 1. 10. do 31. 12. 2020

Poudarki iz 
PKP5 (ZZUOOP)
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PKP5 ureja in dopolnjuje nekatere stare ukrepe, 

prinaša pa tudi nove. Ukrepi veljajo od 1. 10. 2020 

do 31. 12. 2020. 

A. NADOMESTILO PLAČE ZARADI ODREJENE KARANTENE 

DELAVCA (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020)

B. NADOMESTILO PLAČE ZARADI ODSOTNOSTI DELAVCA 

ZARADI VIŠJE SILE OBVEZNOSTI VARSTVA 

(od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)

Pri obeh ukrepi (A. in B.) ni prihodkovnih omejitev ali omejitev glede 

izplačevanja dividend, poslovne uspešnosti poslovodstvu ali nagrad 

poslovodstvu. Če ste sredstva koristili, velja omejitev, da morate v 

obdobju prejemanja povračila nadomestil delavcem izplačevati neto 

nadomestila plače in poravnati prispevke v tekočem obdobju. Če tega 

ne boste izvajali, boste prejeta sredstva morali v celoti vrniti.

C. DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM 

ZARADI ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO DOMA

(od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020)

Pri koriščenju tega ukrepa velja omejitev padca prihodkov, in sicer 

morate izkazovati 20-% padec prihodkov v letu 2020 glede na leto 

2019. Pri tem je treba poudariti, da se 20-% padec zahteva le za prejeto 

pomoč v tem jesensko-zimskem obdobju. Če ugotovite, da tega ne 

boste izpolnjevati, bo treba vračati sredstva. Obresti niso predvidene. 

Pozor tudi na omejitev postopkov likvidacije podjetja. Ta se ne sme 

začeti, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja 

sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev. To velja le za 

obdobje, ko velja PKP5 – torej za tri mesece. Tudi tukaj velja le za 

vračanje prejetih sredstev brez obresti. 
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D. IZREDNA POMOČ – MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA 

SAMOZAPOSLENE (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)

Tudi pri koriščenju tega ukrepa velja omejitev padca prihodkov, ki mora biti 

več kot 20 % in velja le za pomoč v tem jesenko-zimskem valu. Če bi 

ugotovili, da tega ne izpolnjujete, bo treba vračati sredstva. Obresti niso 

predvidene.

E. DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA DOHODKA ZA 

SAMOZAPOSLENE (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)

Velja, če je samozaposleni moral v karanteno ali pa je moral varovati otroka, 

ki mu je bila odrejena karantena. Pri tem ukrepu ni prihodkovne omejitve 

in omejitve bodočih ravnanj – če je samozaposlena oseba to pomoč prejela, 

ostane njena.

F. KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST

(od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020)

Če ukrep koristite, ni omejitev, zaradi katerih bi morali vračati sredstva
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DOKUMENT:  Časovni pregled PKP

V dodatno pomoč smo pripravili shemo (A4) s hitrim časovnim 

pregledom ukrepov. Brezplačni dokument si lahko natisnete.

NAROČI DOKUMENT

https://www.minimax.si/ebook-covid-19-interventna-zakonodaja-in-ukrepi/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_davcne_novosti_2020&utm_campaign=ebook_covid19_zakonodaja_in_ukrepi


Vsebino priporočnika smo pripravili v sodelovanju z 

Ireno Kamenščak, univ. dipl. prav., pravna in davčna 

svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Za več informacij o izobraževanjih 

kliknite na saop.si/izobrazevanja

Kaj prinaša PKP6?

17. 12. 2020 bo Irena Kamenščak na spletnem seminarju 

podrobneje pojasnila tiste zahteve PKP, ki so pomembne še 

danes in na kaj moramo biti pozorni v naslednjem obdobju. 

Spregovorila bo tudi o ukrepih iz PKP-6.

VSEBINA IN PRIJAVA

http://www.saop.si/izobrazevanja/
http://www.saop.si/izobrazevanja/
http://www.saop.si/izobrazevanja/seminarji/zakonodaja-aktualno-novosti/pregled-veljavnih-interventnih-ukrepov-za-delodajalce-in-samozaposlene/


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_interventni_zakoni_omejitve&utm_campaign=baza-znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_interventni_zakoni_omejitve&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri 

razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, 

namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


