


Dobrodošli na spletno delavnico v okviru točke SPOT svetovanje Posavje skupaj s
partnerjem Območno obrtno-podjetniško zbornico  Sevnica

KDAJ IN ZAKAJ morate državno pomoč po PKP 1-9 VRNITI ?

Predavateljica:  Nina Scortegagna Kavčnik

Delavnico v sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih Podpornih storitev za podjetnike,
podjetja in potencialne podjetnike v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 2018-2022
sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni Razvoj.

Sreda, 8. december 2021, od 9. do 10.30 ure



Danes bom z vami:

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Specializirana sem za področje delovnega prava. Sem samozaposlena v svojem
podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 sem
bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno –
podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa sem bila zaposlena v notarski
pisarni. Sem predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predavam tudi na strokovnih
konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Sem avtorica več kot
300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov. Napisala sem tudi več knjig s pravnega
področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za
stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o
zaposlitvi. Napisala sem tudi uvodna pojasnila k ZDR-1. V letu 2020 sem bila
nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala sen pri vseh
pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o meni si lahko preberete na
www.ninascortegagna.si

http://www.ninascortegagna.si/


Pregled interventne zakonodaje

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

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

3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 (ZIUOOPE).

4. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).

5. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZZUOOP).

6. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
Covid-19 (ZIUOPDVE).

7. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE).

8. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP).

9. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi
posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT).



OKOLIŠČINE, KI LAHKO PRIVEDEJO DO VRAČILA DRŽAVNIH POMOČI

• zaradi izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
izplačila nagrad ali dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v
letu ali za leto 2020/2021 (odslej prepoved izplačil),

• zaradi nezadostnega upada prihodkov,

• zaradi prejete presežne državne pomoči,

• ker je bilo podjetje na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah,

• zaradi delovnopravnih kršitev,

• zaradi kršitve prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga,

• zaradi likvidacije po ZGD-1,

• zaradi drugih kršitev.



Upad prihodkov

Katere pomoči je potrebno vrniti, če upad prihodkov ni zadosten?

• Povračila nadomestila plače za čakanje na delo in oproščene prispevke v
zvezi s tem (po ZIUZEOP), če je bil upad 10 % ali manj.

• Povračila nadomestila plače za čakanje na delo (ZIUOOPE, junij – 10 % ali
manj, ZIUPDV, julij-september -10% ali manj, ZZUOOP – oktober 20-januar
21, 20% ali manj, ZDUOP, februar-junij-20% ali manj).

• Temeljni dohodek po ZIUZEOP, marec-maj (10 % ali manj) in ZZUOOP,
oktober 20-junij 21 (20 % ali manj).

• Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene po ZIUZEOP, marec-maj 20
(10 % ali manj) .

• Pomoč iz naslova nekritih fiksnih stroškov po ZIUOPDVE (manj kot 30 %).

• Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 po ZIUPGT (20 %
ali manj).



Pomoči ni potrebno vrniti:

• Za prejeto nadomestilo plače zaradi višje sile delavca, vključno z oproščenimi
prispevki iz tega naslova po ZIUZEOP.

• Za prejeto nadomestilo plače zaradi višje sile po ZZUOOP in karantene po
ZIUPDV in ZZUOOP.

• Delno povrnjenega izgubljenega dohodka samozaposlenega zaradi karantene ali
višje sile po ZZUOOP.

• Oproščene prispevke za PIZ za delavce, ki so delali po ZIUZEOP.

• Za subvencijo za delo s skrajšanim delovnim časom.

• Za subvencijo minimalne plače po ZDUOP.



Izplačilo nagrad ali dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v 
letu ali za leto 2020/2021

Temeljni dohodek:

• 13. 3.  - 31. 5. 2020 (PKP2) – če je do izplačila prišlo od 11. 4. – 31. 12. 2020 ali za leto 
2020,

• oktober – december 2020 (PKP5) – če je do izplačila prišlo od 24. 10. – 31. 12. 2020 ali 
za leto 2020,

• januar – junij 2021 – NE za leto 2021, ukrep je bil le podaljšan v leto 2021, pogoji se 
niso spremenili. Velja pa prepoved izplačila za leto 2020.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene:

• 13. 3.  - 31. 5. 2020 (PKP2) – če je do izplačila prišlo od 11. 4. – 31. 12. 2020 ali za leto 
2020.

Čakanje na delo:

• 13. 3.  - 31. 5. 2020 (PKP2) - če je do izplačila prišlo od 11. 4. – 31. 12. 2020 ali za leto 
2020,

• Junij 2020 (PKP3) – ne

• Julij – september 2020 (PKP4) – ne

• Oktober 2020 – januar 2021 (PKP5) – ne, tudi za januar 2021 ne,

• Februar (PKP8) – junij 2021 – če je do njih prišlo od 1. 2. – 31. 12. 2021 ali za leto 2021.



Delo s skrajšanim delovnim časom:

• Junij 2020 – junij 2021 –

a) za leto 2020 in v njem (obdobje junij–december 2020), če je do njih prišlo 
od 31. maja 2020 do 31. decembra 2020 ali za leto 2020; 

b) za leto 2021 in v njem (obdobje januar–junij 2021), če je do njih prišlo od 1. 
januarja 2021 do 31. decembra 2021 ali za leto 2021.

• Julij – september 2021 - če je do njih prišlo od 1. januarja 2021 do 31. 
decembra 2021 ali za leto 2021

Minimalna plača:

• Januar – junij 2021 - če je do njih prišlo od 5. februarja 2021 do 31. 
decembra 2021 ali za leto 2021,

• Julij – december 2021 – ne.



Izplačilo ni nezdružljivo pri:

• Delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene (karantena, višja sila),

• Nekriti fiksni stroški,

• Pomoči pri nakupu hitrih testov,

• Oprostitev plačila prispevkov PIZ za delavce, ki so delali,

• Krizni dodatek za delavce,

• Karantena delavca,

• Višja sila delavca,

• Bolniško nadomestilo v breme ZZZS,

• Kratkotrajna bolniška odsotnost,

• Financiranje regresa za letni dopust.



Presežna državna pomoč
Ukrepi gredo po Začasnem okvirju za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu Covid-19:

Pogoji za točko 3. 1 začasnega okvirja (omejeni zneski pomoči)

• Limit do 27. 1. 2021 je bil 800.000/120.000/100.000 EUR, od 28. 1. 2021 je 1.8
mio/270.000/225.000 EUR,

• Pomoč se ne odobri podjetjem, ki so bila na dan 31. 12. 2019 podjetja v težavah
po Uredbi EU št. 651/2014

Pogoji za točko 3.10 začasnega okvirja (pomoč v obliki neplačanih subvencij za
zaposlene za preprečevanje odpuščanj)

• Pomoč je namenjena preprečevanju odpuščanj,

• Pomoč se odobri do 31. 12. 2021 za zaposlene, ki bi bili sicer odpuščeni pod
pogojem, da ohranijo zaposlitev celotno obdobje, za katero se odobri pomoč,

• Mesečna subvencija ne presega 80 % mesečne bruto II plače,

• Lahko se kombinira z drugimi ukrepi.

Pogoji za točko 3.12 začasnega okvirja – kot veljajo za NFS

https://www.gov.si/teme/pravila-na-podrocju-drzavnih-pomoci/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32014R0651


• Ukrepi po točki 3.1 začasnega okvirja

• čakanje na delo:

• povračilo nadomestila plače ter oprostitev plačila prispevkov v zvezi s tem (obdobje 13. marec – maj 2020),

• če je bil delodajalec upravičen do 100 % bruto I povračilo nadomestila plače (obdobje oktober 2020 – januar 
2021),

• če je bil delodajalec upravičen do 100 % bruto I /100 % bruto II povračilo nadomestila plače (obdobje februar –
junij 2021)

• odsotnost iz razloga višje sile:

• Povračilo nadomestila plače ter oprostitev plačila prispevkov v zvezi s tem (obdobje 13. marec – maj 2020), 

• Povračilo nadomestila plače (obdobje september 2020 – junij 2021),

• oprostitev plačila PIZ za delavce, ki delajo (obdobje 13. marec – maj 2020),

• mesečni temeljni dohodek (obdobje 13. marec – maj 2020 in oktober 2020 – junij 2021),

• oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene (obdobje 13. marec – maj 2020),

• delno povrnjen izgubljeni dohodek (oktober 2020 – junij 2021),

• nekriti fiksni stroški za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 in tiste, ki računajo upad 
prihodkov na povprečno število zaposlenih ali vrednost osnovnih sredstev (za vse tri 
kvartale),  

• financiranje regresa za letni dopust za leto 2021.



Ukrepi po točki 3.10 začasnega okvirja

• Čakanje na delo:
• obdobje junij 2020 in julij-september 2020,

• če je prejel 80 % bruto I nadomestilo plače (obdobje oktober 2020-januar 2021),

• če je prejel 80 % bruto I/80 % bruto II nadomestilo plače (obdobje februar-junij 2021).

• Delo s skrajšanim delovnim časom (obdobje junij 2020 – september 2021),

Ukrep po točki 3.12 začasnega okvirja

• Nekriti fiksni stroški za upravičence (za vse tri kvartale), registrirane pred 1. 10. 
2019.



Podjetje, ki je bilo na dan 31. 12. 2019 v težavah

Za podjetje v težavah na dan 31.12.2019 se skladno z Uredbo EU 651/2014 šteje podjetje, pri 
katerem je nastopila ena od naslednjih okoliščin:

• d.o.o. (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), če je zaradi nakopičenih izgub izginila več
kot polovica vpisanega osnovnega kapitala;

• v primeru družbe z neomejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), če
je zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala;

• za s.p.je - če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z
nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi
insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov (14. člen ZFPPIPP). Če postopek na dan
31.12.2019 še ni v teku (uveden), podjetje ni v težavah.

• če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če
je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;

• če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:
- knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5

- razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti nižje od
1,0.

• Ta pogoj morajo izpolnjevati podjetja, ki so koristila ukrepe po tč. 3.1. začasnega okvira ali
3.12 začasnega okvira.



Likvidacija po ZGD-1
• Likvidacija družbe je postopek, v katerem se unovči celotno premoženje družbe

z namenom poplačila vseh upnikov družbe. Po poplačilu vseh upnikov pa se
preostalo premoženje družbe razdeli med vse družbenike družbe.

• Likvidacija družbe je lahko prostovoljna ali prisilna. Postopek prostovoljne
likvidacije ureja ZGD-1, postopek prisilne likvidacije pa Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

• Likvidacija se po 105. in 118. členu ZGD-1 opravi:
• s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena,

• s sklepom družbenikov,

• s smrtjo ali prenehanjem družbenika, če družbena pogodba ne določa drugače,

• z odpovedjo,

• na podlagi sodne odločbe,

• če se število družbenikov zmanjša pod dva, razen v primeru iz 115. člena ZGD-1, in

• v drugih primerih v skladu z ZGD-1 (na primer pripojitev, združitev in podobno).

• Prenehanje družbe po skrajšanem postopku je tudi postopek, ki se vodi po ZGD-
1 (425. člen ZGD-1). Vendar ker gre za prenehanje družbe brez likvidacije, 
obveznost vračila pomoči v tem primeru ne velja. 

• MDDSZEM tudi pojasnjuje, da ker likvidacija kot način prenehanja družbe ni 
mogoča pri samostojnih podjetnikih posameznikih (s. p.), obveznost vračila 
pomoči v primeru prenehanja s. p. ne velja.



Prepoved odpuščanja iz poslovnih razlogov

• Prepoved odpuščanja se je nanašala le na poslovne razloge delodajalca ne pa 
tudi na druge zakonite odpovedne razloge (nesposobnost, krivdna odpoved 
ipd.).

• Osnovno pravilo je bilo, da delodajalec delavca ni smel odpustiti iz poslovnega 
razloga v času, ko je bil delavec na ukrep (npr. čakanje na delo, skrajšan delovni 
čas ipd.).

• Pri nekaterih ukrepih je prepoved trajala tudi še po tem, ko delavec ni bil več na 
interventnem ukrepu.

• Kršitev te prepovedi je pomenila vračila vseh prejetih sredstev iz naslova državne 
pomoč, lahko pa tudi prekršek, za katerega je predpisana globa.

• Te obveze ni imel PKP2. Prvič uzakonjena v PKP3.



Delovnopravne kršitve

• Določene delovnopravne kršitve so bile tudi lahko razlog na enkratno ali
večkratno vračilo vseh prejetih sredstev.



Pregled okoliščin za vračilo pomoči po institutih za:

• Temeljni dohodek,

• Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene, 

• Delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike,

• Nekriti fiksni stroški,

• Pomoč pri izvedbi hitrih testov,

• Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za delavce, ki so delali,

• Krizni dodatek za delavce,

• Čakanje na delo,

• Delo s skrajšanim delovnim časom,

• Karantena delavca,

• Višja sila delavca,

• Minimalna plača v 2021,

• Financiranje regresa za 2021.



Temeljni dohodek

1. ZIUZEOP (PKP2) za obdobje 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov 2020/2019 (10 % ali manj). Rok za vložitev izjave 
v eDavke je bil 30. 4. 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe brez ZZO, 
po tem z ZZO.

• Izplačila (od 11. 4. do 31. 12. 2020 ali za leto 2020). Ni zakonskega roka za 
predložitev izjave v eDavke. Vračilo z ZZO od dneva prejema do vračila.

• Zaradi presežne državne pomoči (3.1 Začasnega okvirja). 

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Če mu prihodki v zahtevani velikost niso upadli zaradi posledic epidemije. 
Rok in postopek sta enaka kot v primeru nezadostnega upada prihodkov.



2. ZZUOOP (PKP5) in ZIUPOPDVE (PKP 7, verski uslužbenci) za obdobje 1. 10. 
2020 – 31. 12. 2020

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov 2020/2019 (20 % ali manj); novi kriteriji po 
Pravilniku o merilih sorazmernosti. Rok za vložitev izjave v eDavke je bil 30. 4. 
2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe brez ZZO, po tem z ZZO.

• Izplačila (od 24. 10. do 31. 12. 2020 ali za leto 2020). Ni zakonskega roka za 
predložitev izjave v eDavke. Vračilo z ZZO od dneva prejema do vračila.

• Zaradi presežne državne pomoči (3.1 Začasnega okvirja). 

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Če mu prihodki v zahtevani velikost niso upadli zaradi posledic epidemije. Rok in 
postopek sta enaka kot v primeru nezadostnega upada prihodkov.



3. ZZUOOP (PKP5) in ZIUPOPDVE (PKP 7, verski uslužbenci) za obdobje 1. 1. do 
30. 6. 2021

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov 2020/2019 (20 % ali manj); novi kriteriji po 
Pravilniku o merilih sorazmernosti. Rok za vložitev izjave v eDavke je bil 30. 4. 
2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. Tudi za 
prejeto pomoč v letu 2021 (april-junij)!

• Ni omejitve glede izplačila dobička in nagrad poslovodstvu za/v letu 2021, ker je 
bil ukrep v 2021 le podaljšan. Velja pa prepoved izplačila, kot velja za obdobje 
oktober-december 2020 (za 2020).

• Zaradi presežne državne pomoči (3.1 Začasnega okvirja). 

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Če mu prihodki v zahtevani velikost niso upadli zaradi posledic epidemije. Rok in 
postopek sta enaka kot v primeru nezadostnega upada prihodkov.



Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

• Urejal ZIUZEOP (PKP 2) od 13. 3. do 31. 5. 2020.

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov 2020/2019 (10 % ali manj). Rok za vložitev 
izjave v eDavke je bil 30. 4. 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe 
brez ZZO, po tem z ZZO.

• Izplačila (od 11. 4. do 31. 12. 2020 ali za leto 2020). Ni zakonskega roka 
za predložitev izjave v eDavke. Vračilo z ZZO od dneva prejema do 
vračila.

• Zaradi presežne državne pomoči (3.1 Začasnega okvirja). 

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.



Delno povrnjen izgubljeni dohodek

• Urejal ZZUOOP (PKP5) v obdobju oktober 2020 – junij 2021.

Okoliščine za vračilo:

• Zaradi presežne državne pomoči (3.1 Začasnega okvirja). 

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Ukrepa temeljni dohodek in delno povrnjen izgubljen dohodek nista 
združljiva. Zavezanec lahko prejme le en ukrep v istem obdobju!



Nekriti fiksni stroški

4. kvartal 2020 (oktober-december 2020)

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov (manj kot 30 %) primerjava 4. kvartal 
2020/4. kvartal 2019. Rok za vložitev izjave preko eDavkov je bil do 30. 
4. 2021. Sredstva mora vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe brez ZZO, 
po tem z ZZO. Upad se izračuna glede na povprečne prihodke, število 
zaposlenih in vrednost OOS brez zemljišč.

• Iz naslova presežne pomoči: 

- registrirani do 1. 10. 2019 po 3.12 Začasnega okvirja (limit do 27. 1. 
2021 3 mio eur, od 28. 1. 2021 10 mio eur),

- registrirani od 1. 10. 2019 do 1. 9. 2020 ali če računajo upad prihodkov 
na povprečno število zaposlenih ali vrednost OOS brez zemljišč po 3. 1 
Začasnega okvirja.



• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Če ni izpolnjeval pogojev za pridobitev ali če je zahteval previsok znesek (na 
primer zaradi previsoke ocenjene izgube ipd.). Rok za vložitev izjave preko 
eDavkov je bil do 30. 4. 2021. Sredstva mora vrniti v 30 dneh od vročitve 
odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. 

1. kvartal 2021 (januar-marec 2021) in 2. kvartal 2021 (april-junij 2021)

Okoliščine za vračilo:

• Nezadosten upad prihodkov (manj kot 30 %) primerjava 1. ali 2. kvartal 

2021/1. ali 2. kvartal 2019. Rok za vložitev izjave preko eDavkov je do 

predložitve obračuna DDPO za leto 2021 oziroma do roka za predložitev 

obračuna DDD za leto 2021. Sredstva mora vrniti v 30 dneh od vročitve 

odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. Upad se izračuna glede na povprečne 

prihodke, število zaposlenih in vrednost OOS brez zemljišč.



• Iz naslova presežne pomoči: 

-registrirani do 1. 10. 2019 po 3.12 Začasnega okvirja,

-registrirani od 1. 10. 2019 do 1. 9. 2020 ali če računajo upad prihodkov na 

povprečno število zaposlenih ali vrednost OOS brez zemljišč po 3. 1 Začasnega 

okvirja.

• Če gre za podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019.

• Če ni izpolnjeval pogojev za pridobitev ali če je zahteval previsok znesek 
(na primer zaradi previsoke ocenjene izgube ipd.). Rok za vložitev izjave 
preko eDavkov je bil do 30. 4. 2021. Sredstva mora vrniti v 30 dneh od 
vročitve odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. 



Oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki delajo

• Ukrep urejal ZIUZEOP (PKP2), od 13. marca do 31. maja 2020.

Okoliščine za vračilo:

• Ukrep je državna pomoč po 3.1 začasnega okvirja.

• Delodajalec bo moral državno pomoč vrniti v primeru, da je bilo podjetje na dan
31. 12. 2019 v težavah.



Pomoč pri izvedbi hitrih testov

• Urejal ZIUPOPDVE (PKP7).

Okoliščina za vračilo pomoči:

Upravičenec mora prejeta sredstva vrniti, če ni izpolnjeval pogojev za pridobitev
financiranja ali sredstva niso bila namensko porabljena (109. člen ZIUPOPDVE). O
tem mora obvestiti Furs. Zakonski rok ni predpisan. Znesek mora vrniti v 30 dneh
od vročitve odločbe.

Furs pojasnjuje, da lahko upravičenec sredstva porabi za testiranja pred
uveljavitvijo ukrepa in tudi po januarju 2021. Rok za končno porabo sredstev z
zakonom ni predpisan.



Krizni dodatek za delavce

• Urejali so ga ZIUZEOP (PKP2), ZIUPOPDVE (PKP7) in ZDUOP (PKP8, popravek
ukrepa po PKP7).

• Delodajalec ga je moral izplačati s plačo za mesec 13. marec-maj (PKP2) in plačo
za december 2020 (PKP7), glede na popravek ukrepa pa nekateri s plačo za
mesec januar (PKP8).

• Delodajalec ga mora vrniti:

- če ga je delavcu izplačal v prevelikem znesku,

- Če ga je izplača delavcu, ki do njega ni bil upravičen,

- Če je prejel prevelik znesek pomoči, ker je napačno poročal na predloženem
obračunu davčnega odtegljaja.

Delodajalec mora za vračilo podati izjavo v eDavkih. Zakonski rok ni predpisan.
Sredstva vrne na podlagi odločbe Furs v 30 dneh od vročitve odločbe z ZZO, ki
tečejo od prejema sredstev do vračila.



Obdobje čakanja na delo
Ureditev v 
interventne
m zakonu

Povračilo s 
strani ZRSZ

Zgornji limit

Izračunavan
je upada po 
pravilniku

Pogoj upada 
prihodkov

Od 13. marca do 31. maja 2020
ZIUZEOP 
(PKP2)

Bruto II
1.753,84 
EUR

ne

Več kot 10 % 
v 2020/2019

Junij 2020
ZIUOOPE 
(PKP3)

80 % bruto I 892,50 EUR da

Od julija do septembra 2020
ZIUPDV 
(PKP4)

80 % bruto I 892,50 EUR da

Oktober 2020
ZZUOOP 
(PKP5)

80 % bruto I 892,50 EUR
da

Več kot 20 % 
v 2020/2019

November 2020 – januar 2021

ZZUOOP 
(PKP5)

+ ZIUOPDVE 
(PKP 6)

80 % bruto I 1.753,84 
EUR

da

November 2020 – januar 2021

ZZUOOP 
(PKP5)

+ ZIUOPDVE 
(PKP 6)

100 % bruto 
I

1.753,84 
EUR

da

Februar 2021 – junij 2021
ZDUOP 
(PKP8)

100 % bruto 
I

1.821,44 
EUR

ne

Več kot 20 % 
v 
2021/2020/
2019

100 % bruto 
II

1.821,44 
EUR

ne

80 % bruto I
1.821,44 
EUR

ne

80 % bruto II
1.821,44 
EUR

ne

Čakanje na delo



1. ZIUZEOP (PKP2)  v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020

Okoliščine za vračilo:
• Nezadosten upad prihodkov (10 % ali manj), primerjava 2020/2019. Rok za vložitev 

izjave v eDavkih je bil do 30. aprila 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe brez 
ZZO, po tem z ZZO.

• Izplačila, če je do njih prišlo od 11. aprila 2020 do 31. decembra 2020 ali za leto 2020. 
Vračilo z ZZO je od dneva prejema nadomestila plač do vračila. Ni zakonskega roka za 
predložitev izjave v eDavkih za vračilo. 

• Zaradi presežne državne pomoči, tč. 3. 1 Začasnega okvirja.

• Če je bilo podjetje na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.

• Ni bilo omejitve prepovedi odpuščanj iz poslovnega razloga!

• Zaradi neizplačila neto nadomestila plače delavcu, odrejanja nadurnega dela, 
začasnega prerazporejanja delovnega časa, neobveščanja zavoda o vrnitvi nazaj na 
delo, predložitev lažne izjave Fursu (od 31. decembra 2020).



2. ZIUOOPE (PKP3), ZIUPOPDVE (PKP7)  v obdobju junij 2020

Okoliščine za vračilo:
• Nezadosten upad prihodkov (10 % ali manj), primerjava 2020/2019. Rok za 

vložitev izjave v eDavkih je bil do 30. aprila 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve 
odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. Upravičenec lahko pogoj upada prihodkov 
izračunava tudi po Pravilniku o merilih sorazmernosti, če je tak način 
upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. To je glede na 
povprečno število zaposlenih ali vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč.

• Ni prepovedi izplačil. 

• Zaradi presežne državne pomoči, točka 3. 10 Začasnega okvirja.

• Podjetje je bilo lahko na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.

• Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga: v času, ko delavec čaka na delo. 
Obveza po vračilu zaradi kršitve te prepovedi ne izhaja iz ZIUOOPE, ampak iz 
3.10 začasnega okvira, saj so pomoči namenjene tudi ohranjanju zaposlitve in 
preprečevanju odpuščanj.

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.



• Zaradi neizplačila neto nadomestila plače delavcu, odrejanja nadurnega dela, 
začasnega prerazporejanja delovnega časa, neobveščanja zavoda o vrnitvi nazaj na 
delo, predložitev lažne izjave Fursu (od 31. decembra 2020).

3. ZIUPDV (PKP4), ZIUPOPDVE (PKP7)  v obdobju julij-september 2020

Okoliščine za vračilo:
• Nezadosten upad prihodkov (10 % ali manj), primerjava 2020/2019. Rok za 

vložitev izjave v eDavkih je bil do 30. aprila 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve 
odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. Upravičenec lahko pogoj upada prihodkov 
izračunava tudi po Pravilniku o merilih sorazmernosti, če je tak način upoštevanja 
prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. To je glede na povprečno število 
zaposlenih ali vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč.

• Ni prepovedi izplačil. 

• Zaradi presežne državne pomoči, tč. 3. 10 Začasnega okvirja.

• Podjetje je bilo lahko na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.



• Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga:  
a) v času, ko delavec čaka na delo in 
b) ne sme odpustiti večjega števila delavcev, razen če je bil program reševanja 

presežnih delavcev sprejet pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni 
uveljavil subvencije po interventnih zakonih. Obveza po vračilu zaradi te 
prepovedi ne izhaja iz ZZUOOP ali ZIUOPDVE, ampak iz 3.10 začasnega okvira, 
saj so pomoči namenjene tudi ohranjanju zaposlitve in preprečevanju 
odpuščanj. 

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.



• Zaradi presežne državne pomoči:
a) 80 % bruto I nadomestila plače:  točka 3.10 začasnega okvira. 

b) 100 % bruto I nadomestila plače: točka 3.1 začasnega okvira.

• Če je podjetje dobilo povrnjeno 100 % bruto I nadomestilo plače (po tč. b), na dan 
31. 12. 2019 ni smelo biti podjetje v težavah.

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.



4. ZZUOOP (PKP5), ZIUOPDVE (PKP6), ZIUPOPDVE (PKP7)  v obdobju oktober 2020-
januar 2021

Okoliščine za vračilo:
• Nezadosten upad prihodkov (20 % ali manj), primerjava 2020/2019. Rok za 

vložitev izjave v eDavkih je bil do 30. aprila 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve 
odločbe brez ZZO, po tem z ZZO. Za vračila upravičenj, ki se nanašajo na obdobje 
od 1. januarja 2021, upravičenec vloži izjavo prek eDavkov najpozneje do roka za 
predložitev  obračuna DDPO za leto 2021 oziroma do roka  za predložitev 
obračuna DDD za leto 2021 (89/1 ZIUPOPDVE) . 

Upravičenec lahko pogoj upada prihodkov izračunava tudi po Pravilniku o merilih 
sorazmernosti, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca 
ugodnejši. To je glede na povprečno število zaposlenih ali vrednost osnovnih 
sredstev brez zemljišč.

• Zaradi presežne državne pomoči:
a) 80 % bruto I ali II – 3.10 začasnega okvirja.
b) 100 % bruto I ali II – 3.1 začasnega okvirja.

• Če je podjetje dobilo povrnjeno 100 % bruto I ali II nadomestilo plače, na dan 
31. 12. 2019 ni smelo biti podjetje v težavah.



• Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga:  
a) v času, ko delavec čaka na delo in 

b) ne sme odpustiti večjega števila delavcev, razen če je bil program reševanja 
presežnih delavcev sprejet pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni 
uveljavil subvencije po interventnih zakonih. 

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

• Zaradi neizplačila neto nadomestila plače delavcu, odrejanja nadurnega dela, 
začasnega prerazporejanja delovnega časa, neobveščanje zavoda o vrnitvi nazaj na 
delo, neresnična izjava Fursu. 

• Ni prepovedi izplačil (tudi za januar 2021 ne). 



5. ZDUOP (PKP8)  v obdobju februar - junij 2021

Okoliščine za vračilo:
• Zaradi nezadostnega upada prometa - če bo upad v letu 2021 glede na leto 2020 

ali v letu 2021 glede na leto 2019 20 % ali manj (39/3 ZDUOP). Rok za vložitev 
izjave v eDavkih je do roka za predložitev obračuna DDPO za leto 2021 oziroma 
do roka za predložitev obračuna DDD za leto 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve 
odločbe brez ZZO, po tem z ZZO.

• Prepoved izplačil če je do njih prišlo od 1. februarja 2021 do 31. decembra 2021 
ali za leto 2021. Vračilo z ZZO je od dneva prejema nadomestila plač do vračila. 
Furs mora obvestiti v 2 mesecih po izplačilu. Sredstva mora vrniti v roku 30 dni od 
vročitve Fursove odločbe.

• Zaradi presežne državne pomoči:
a) 80 % bruto I/80 % bruto II nadomestila plače: točka 3.10 začasnega okvira.

b) 100 % bruto I/100 % bruto II nadomestila plače: točka 3.1 začasnega okvira. 



• Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga:  
a) v času, ko delavec čaka na delo in 

b) ne sme odpustiti večjega števila delavcev, razen če je bil program reševanja 
presežnih delavcev sprejet pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni 
uveljavil subvencije po interventnih zakonih. 

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

• Zaradi neizplačila neto nadomestila plače delavcu, odrejanja nadurnega dela, 
začasnega prerazporejanja delovnega časa, neobveščanje zavoda o vrnitvi nazaj na 
delo, neresnična izjava Fursu. 



Delo s skrajšanim delovnim časom

1. obdobje junij 2020 – september 2021

Okoliščine za vračilo:

• Nikoli ni bil pogoj zadostnega upada prihodkov!

• Prepoved izplačil:

a) za leto 2020 in v njem (obdobje junij–december 2020), če je do njih prišlo od 
31. maja 2020 do 31. decembra 2020 ali za leto 2020; vračilo z ZZO, ki tečejo od 
dneva prejema subvencije do vračila (18. člen ZIUOOPE); rok za predložitev 
izjave Fursu ni predpisan;                               

b) za leto 2021 in v njem (obdobje januar–junij 2021), če je do njih prišlo od 1. 
januarja 2021 do 31. decembra 2021 ali za leto 2021 (19. člen ZDUOP); vračilo z 
ZZO, ki tečejo od dneva prejema subvencije do vračila;  izjavo mora vložiti v dveh 
mesecih po izplačilu; vračilo na podlagi odločbe, ki jo izda Furs, v roku 30 dni od 
prejema odločbe.



• Zaradi presežne državne pomoči - točka 3.10 začasnega okvira.

• Ni pogoja, da podjetje na dan 31. 12. 2019 ni smelo biti podjetje v težavah.

• Zaradi kršitve prepovedi odpuščanja iz poslovnih razlogov v času ko delavec dela 
s skrajšanim delovnim časom in še en mesec po tem.

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po 
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

• Zaradi odrejanje nadurnega dela, nevodenja evidenc o izrabi delovnega časa, 
nesporočanja ponovne odreditve, neresnična izjava Fursu (od 31. decembra 
2020).



Obdobje
Ureditev v interventnem
zakonu

Povračilo s strani ZRSZ

29. marec – 30. maj 2020 ZIUPPP (PKP 1) 100% bruto I

31. maj – 10. julij 2020 / /

11. julij – 30. september
2020

ZIUPDV (PKP 4)
100% bruto I

1. oktober – 30. junija 2021
ZZUOOP (PKP 5) +
ZIUPOPDVE (PKP7)

100% bruto I

1. julija – 31. decembra
2021

ZNUPZ
100% bruto I

Karantena delavca

• Od 1. decembra 2020 nadomestilo plače delavcu ne sme biti nižje od zneska MP.



Okoliščina za vračilo državne pomoči:

• Neizplačevanje nadomestila plače v obdobju prejemanja delnega povračila
izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati
nadomestilo plače in plačevati prispevke za obvezna socialna zavarovanja. To
obveznost določajo vsi interventni zakoni, ki poznajo institut karantene in
ZNUPZ. V primeru kršitve mora delodajalec prejeta sredstva v celoti vrniti.
Kršitev pa je tudi prekršek, za katerega je predpisana globa.

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja (9/6 ZIUPPP).



Višja sila delavca

1. ZIUZEOP (PKP2) – v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020

Okoliščine za vračilo:

• Zaradi presežne državne pomoči - točka 3.1 začasnega okvira.

• Če je bilo podjetje na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.

• V primeru neizplačevanja nadomestila plače in neplačevanja prispevkov za
socialno varnost.

• Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po
prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja (31/5
ZIUZEOP).



2. ZZUOOP (PKP5), ZIUOPDVE (PKP6) in ZIUPOPDVE (PKP7) – v obdobju od
septembra 2020 – junija 2021

Okoliščine za vračilo:

• Zaradi presežne državne pomoči - točka 3.1 začasnega okvira.

• Če je bilo podjetje na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.

• V primeru neizplačevanja nadomestila plače in neplačevanja prispevkov za
socialno varnost.

3. ZNUPZ  - v obdobju julij – december 2021

Okoliščina za vračilo:

• V primeru neizplačevanja nadomestila plače in neplačevanja prispevkov za
socialno varnost.



Subvencija minimalne plače

1. ZDUOP (PKP8), januar – junij 2021:

Okoliščine za vračilo:

• Prepoved izplačil, če je do njih prišlo od 5. 2. do 31. 12. 2020 ali za leto 2021, o
tem seznaniti FURS do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2021.
Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z ZZO, ki tečejo od
dneva uveljavitve pravic do dneva vračila.

• Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še 3 mesece po tem ne sme:

- začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem,
za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali

- odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov,
razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 5. 2.
2021.



2. ZIUPGT (PKP8) – julij – december 2021

Okoliščine za vračilo:

• Ni prepovedi izplačil nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodjem.

• Ni prepovedi odpuščanj.

• Ni drugih razlogov za vračilo prejete državne pomoči.



Financiranje regresa za letni dopust za leto 2021

Okoliščine za vračilo:

• Če je bil upad prihodkov v 2021/2020 ali 2021/2019 20 % ali manj; izračun
upada tudi glede na povprečno število zaposlenih in vrednost OOS brez zemljišč.

Rok za vložitev izjave v eDavkih je do roka za predložitev obračuna DDPO za leto
2021 oziroma do roka za predložitev obračuna DDD za leto 2021. Vračilo je v 30
dneh od vročitve odločbe brez ZZO, po tem z ZZO (30/2 ZIUPGT).

• Presežna državna pomoč (3.1 začasnega okvirja).

• Če je bilo podjetje na dan 31. 12. 2019 podjetje v težavah.

• Zaradi nepravočasnega izplačila regresa delavcu za leto 2021 (27/7 ZIUPGT).

• Delodajalec mora prejeta sredstva (razliko) vrniti, če je zahteval prevelik znesek
financiranja (30/1 ZIUPGT). O tem mora obvestiti Furs do 31. decembra 2021 in
pomoč vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe brez ZZO, po tem z ZZO.



• Sredstva mora vrniti tudi v primeru, če ni izpolnjeval pogojev za pridobitev
financiranja (30/2 ZIUPGT). O tem mora Furs obvestiti do roka za predložitev
obračuna DDPO za leto 2021 oziroma do roka za predložitev obračuna DDD za
leto 2021. Vračilo v 30 dneh od vročitve odločbe je brez ZZO, po tem z ZZO.

• Sredstva mora vrniti tudi v primeru, če jih ni namensko porabil (27/6 ZIUPGT).
Rok za vračilo ni zakonsko predpisan.



Ste se kaj novega naučili?

Povežimo se 

https://www.linkedin.com/in/mag-nina-scortegagna-kav%C4%8Dnik-ba451b142/
https://www.linkedin.com/in/mag-nina-scortegagna-kav%C4%8Dnik-ba451b142/


Hvala za pozornost.


