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1. ODSOTNOST Z DELA IN VIŠINA NADOMESTILA
Razlog odsotnosti
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno
ostane doma
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi
čakanje na domu

Plača/nadomestilo
100 % plača

Plačnik
Delodajalec

nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih Delodajalec; država povrne nadomestilo
treh mesecev in ne manjše kot minimalna in prispevke do višine povprečne plače
plača
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi 100 % plača
delodajalec
delo na domu ali drugo delo
Zdravi delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki dela 100 % plača
delodajalec
na domu
Zdravi delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki nadomestilo v višini 80 % plače
v celoti država
svojega dela ne more opravljati na domu
Zboleli in potrjeno okuženi delavec
90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, od prvega dne v breme ZZZS
nato 100 %
Delavec, ki ostane doma zaradi varstva otrok, ustavitve javnega nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih Delodajalec; država povrne nadomestilo
prevoza, zaprtja državnih meja (višja sila)
treh mesecev in ne manjše kot minimalna in prispevke do višine povprečne plače
plača
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času epidemije COVID-19 je dostopnih na spletni strani:
https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/
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2. KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE V ZASEBNEM SEKTORJU
Delodajalci morajo vsem (neodvisno od izpostavljenosti tveganju za zdravje in tudi če delajo od doma) zaposlenim delavcem, ki delajo, za delo v mesecu marcu
2020 (od dne 13. 3. 2020 dalje), v mesecu aprilu 2020 in v mesecu maju 2020 poleg plače izplačati tudi mesečni krizni dodatek.

2.1. VIŠINA DODATKA GLEDE NA ZAPOSLITVENI STATUS


ZAPOSLENI ZA POLNI DELOVNI ČAS

Delavcem, zaposlenim za polni delovni čas, morajo delodajalci izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200,00 EUR neto. Obveznost izplačila ne velja za
delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 EUR bruto). Ker v mesecu marcu velja obveznost kriznega
dodatka samo od 13. marca dalje, se za marec izplača samo v sorazmernem delu, za čas od kar je bila razglašena epidemija.


ZAPOSLENI ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

Če je delavec zaposlen krajši delovni čas, ima pravico do kriznega dodatka v sorazmerni višini glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični
delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100,00 EUR).


ZAPOSLENI ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS NA PODLAGI PREDPISOV

Delavci, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisov o
zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisi o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva).
Takšnim delavcem se prizna polni dodatek v višini 200,00 EUR ne glede na krajši delovni čas.
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2.2. OBRAČUN DODATKA GLEDE NA DELOVNO AKTIVNOST
Krizni dodatek se izplača samo za dneve, ko delavec dejansko dela. Delavcu pripada krizni dodatek tudi za prazničen in drug dela prost dan, določen z
 FORMULA ZA IZRAČUN KRIZNEGA DODATKA
zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Če je delavec na dopustu, na bolniški ali na čakanju, mu za te dneve krizni dodatek ne pripada.
𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝑬𝑼𝑹

𝑽𝒊š𝒊𝒏𝒂 𝒌𝒓𝒊𝒛𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒅𝒐𝒅𝒂𝒕𝒌𝒂 = š𝒕.𝒅𝒆𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊𝒉 𝒅𝒏𝒊 𝒗 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒄𝒖 (𝒎𝒂𝒓𝒆𝒄 𝟐𝟐 𝒅𝒏𝒊,

𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍 𝟐𝟐 𝒅𝒏𝒊, 𝒎𝒂𝒋 𝟐𝟏 𝒅𝒏𝒊)

𝒙 š𝒕. 𝒅𝒏𝒊, 𝒌𝒐 𝒋𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒅𝒆𝒋𝒂𝒏𝒔𝒌𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒂𝒍∗

* v primeru praznika, ki pride na delovni dan, se šteje, kot da je delavec delal.
Primeri:
1. Delavec je pri delodajalcu, pri katerem delo poteka od ponedeljka do petka, v aprilu delal ves mesec. V mesecu aprilu je bilo 22 delovnih dni, od
tega sta bila 2 dneva praznika. Zato je potrebno na mestu, kjer se šteje dejanska delavčeva prisotnost na delu, upoštevati ta dodatna 2 dneva).
200,00 𝐸𝑈𝑅
𝑥 22 𝑑𝑛𝑖 = 200,00 𝐸𝑈𝑅 𝑘𝑟𝑖𝑧𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑎
22 𝑑𝑛𝑖

2. Delavec je v aprilu koristil 1 dan dopusta.

200,00 𝐸𝑈𝑅
𝑥 21 𝑑𝑛𝑖 = 190,91 𝐸𝑈𝑅 𝑘𝑟𝑖𝑧𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑎
22 𝑑𝑛𝑖



KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE INVALIDE

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri izplačajo zaposlenim invalidom krizni dodatek v polnem znesku (200,00 EUR) ne glede na obseg zaposlitve in ne
glede na to, ali imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas. Ne glede na navedeno pa se krizni dodatek tudi zaposlenim invalidom
sorazmerno zmanjša za dneve, ko dela dejansko ne opravljajo (npr. zaradi dopusta ali bolniške). Drugim zaposlenim, ki delajo, invalidska podjetja in zaposlitveni
centri izplačajo krizni dodatek na podlagi splošnih pravil.
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3. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki so naj tej
podlagi vključeni v obvezno socialno zavarovanje in, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem
obsegu. Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno
zavarovanje, pa tudi samozaposleni, ki zaposlujejo.
Če zgoraj navedene osebe v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 za posamezni
mesec niso vključene za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičene do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka
glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah.
Višina mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec 2020 znaša 350,00 EUR, za mesec april 2020 znaša 700,00 EUR ter za mesec maj 2020 znaša 700,00
EUR.


IZPLAČILO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona) najpozneje do dne 31. 5. 2020 predložiti
izjavo, s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjavo je mogoče oddati od
14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).
Izjava (ista kot za oprostitev plačila prispevkov) mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložena do dne 31. 5. 2020.
-

Če bo izjava vložena do dne 18. 4. 2020 za marec, bo nakazan denar na TRR dne 25. 4. 2020
Če bo izjava vložena od dne 19. 4. 2020 do dne 30. 4. 2020 za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
Če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020
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POMEMBNO: Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki na dan vložitve izjave nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje
zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico.

Več informacij in pojasnil v zvezi z mesečnim temeljnim dohodkom je dostopnih na spletni strani:
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vpras
anja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_10124/.
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4. ODLOG IN OBROČNO PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI ZA ZAVEZANCE, KI SO POSLOVNI SUBJEKTI
Odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.
Zavezanec – poslovni subjekt pa kljub temu lahko zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v
obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19.
Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po novem
pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj. V primeru davčnega odtegljaja (REK obrazci) to ne velja za prispevke za socialno varnost.
Za odlog oz. obročno plačilo davčnih obveznosti, mora zavezanec vložiti vlogo preko eDavkov ali izjemoma preko elektronske pošte na svoj finančni urad.
Vloga je dostopna na spletni strani https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=obrok.

POMEMBNO: Če zavezanec zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo od dne 29. 3. 2020 dalje, se ne šteje za neplačnika. Zakon o interventnih ukrepih
na javnofinančnem področju (ZIUJP) namreč določa, da obroki, ki zapadejo v plačilo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo šele 3 mesece
po prenehanju teh ukrepov. Kdaj bodo ti ukrepi prenehali, bo odločila vlada RS s posebnim sklepom.

Več informacij v zvezi z odlogom in obročnim plačilom davčnih obveznosti je dostopnih na spletni strani:
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vpras
anja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_10124/.
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5. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM USLUŽBENCEM IN KMETOM


ODLOG

Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih) je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta
samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr.
novinarji, odvetniki in drugi zasebniki.
Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje. Odlog je mogoč za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen,
brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do dne 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Izjema so neplačniki po stanju na dan
dne 28. 2. 2020 (dolg morajo poravnati do dne 6. 4. 2020).



OPROSTITEV

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe, verski delavci, družbeniki in kmetje.
Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost so upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, in izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP.
Za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost je na FURS je potrebno poslati izjavo (isto kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti
se lahko prispevke za marec od dne 13. 3. 2020 dalje (ki zapadejo v plačilo dne 20. 4. ), april 2020 (ki zapadejo v plačilo dne 20. 5. 2020) in za maj 2020 (ki
zapadejo v plačilo dne 20. 6. 2020). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do dne 30. 4. 2020, za
majske prispevke izjavo pošljejo do dne 31. 5. 2020.
Pogoji za oprostitev plačila prispevkov samozaposlenih so enaki kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov. Do oprostitev plačila prispevkov za
obvezna socialna zavarovanja ne bodo upravičeni tisti, ki bodo imeli na dan vložitve izjave neplačane davčne obveznosti do države.
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Več informacij v zvezi s tem je dostopnih na spletni strani:
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vpras
anja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_10124/.
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6. POMOČ KMETOM V ČASU EPIDEMIJE
Kmetom je v času epidemije COVID-19 med drugim omogočena naslednja pomoč:
1. Mesečni temeljni dohodek: Kmetje, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni
do mesečnega temeljnega dohodka. Pogoja sta opravljanje dejavnosti na dan uveljavitve zakona ter vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Do mesečnega temeljnega dohodka so
v sorazmernem deležu upravičeni tudi kmetje, ki delajo za krajši delovni čas. Več informacij na strani 4.
2. Oprostitev plačila prispevkov: Kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25.
člena, so za obdobje veljavnosti ukrepov oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja. Do oprostitve plačila socialnih prispevkov
so v sorazmernem deležu upravičeni tudi kmetje, ki delajo za krajši delovni čas. Zakon poleg tega omogoča tudi odlog plačila prispevkov za kmete. Več
informacij na strani 5.
3. Enkratni solidarnostni dodatek: Člani kmetij, starejši od 65 let, ki niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, so upravičeni
do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Več informacij na strani 8.
4. Finančna pomoč zaradi bolezni: Kmet, potrjeno okužen z virusom COVID-19, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo.
Pogoj je vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Višina mesečne pomoči je enaka dejanskemu strošku v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar največ 80 % minimalne
plače.
5. 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, so upravičeni do finančnega nadomestila, če je
sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede
na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji glede na povprečje dohodkov zadnjega leta, pri fizičnih osebah ribičih pa na podlagi
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povprečne količine ulova, zabeleženega v ladijskih dnevnikih za obdobje zadnjih treh let. Do tega finančnega nadomestila ni upravičena oseba, ki
uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka.
6. Začasno ali občasno delo v kmetijstvu: Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu do konca leta 2020 lahko opravlja delo prekinjeno ali
neprekinjeno brez omejitve števila dni. Delavca, ki je na začasnem čakanju na delo zaradi epidemije, Zavod za zaposlovanje obvesti o nosilcu
kmetijskega gospodarstva, ki izrazi potrebo po začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu. Osebam se nadomestilo za brezposelnost zniža, če dohodek
za začasno ali občasno delo v kmetijstvu preseže 400 evrov.

Več informacij je dostopnih na spletnih straneh:
-

https://www.gov.si/novice/2020-05-07-vodnik-za-uveljavljanje-ukrepov-financne-pomoci-in-nadomestil-zaradi-epidemije-covid-19/
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/po
gosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_10124/
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7. ZAČASNO DENARNO NADOMESTILO PLAČE ZARADI IZGUBE ZAPOSLITVE V OBDOBJU EPIDEMIJE

V primeru, da je oseba zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas postala
brezposelna 13. 3. 2020 ali kasneje in ni upravičena do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela, lahko uveljavlja začasno
denarno nadomestilo plače na podlagi spremembe interventnega zakona, ki je začela veljati 1. 5. 2020.


Začasno denarno nadomestilo plače lahko uveljavljate na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, če:
-

ste postali brezposelni dne 13. 3. 2020 ali kasneje zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi
za določen čas,
ste bili pred dnem 13. 3. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji (pri čemer niste
upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela),
ste prijavljeni v evidenci brezposelnih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma se prijavljate v omenjeno evidenco hkrati z
uveljavljanjem pravice do začasnega denarnega nadomestila.

Začasno denarno nadomestilo plače se vam prizna v mesečnem znesku 513,64 EUR (bruto), od prvega dne brezposelnosti za obdobje trajanja začasnih ukrepov.
V obdobju, za katerega vam je priznano, ste vključeni v obvezna socialna zavarovanja, enako kot prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost.


Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate:
-

po elektronski pošti na email gpzrsz@ess.gov.si ali
po navadni pošti na naslov Centralne službe ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 LJUBLJANA) ali v
poštni nabiralnik (predalčnik) na najbližji območni službi.

Več informacij o začasnem denarnem nadomestilu je dostopnih na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zacasno-denarno-nadomestiloplace-zaradi-izgube-zaposlitve.
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8. SOLIDARNOSTNA POMOČ DRŽAVE IN UPRAVIČENCI
V spodnji tabeli so navedeni upravičenci do enkratnih solidarnostnih pomoči oziroma dodatkov:
Upravičenci

Pogoji
- uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700,00 EUR
ali manj
- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Upokojenci
Uživalcem pokojnin v sorazmernem delu se izplača
enkratni solidarnostni dodatek za upokojence v
sorazmernem delu, določenem za odmero pokojnine.

Prejemniki nadomestil iz
invalidskega zavarovanja

- brezposelne osebe
- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni
tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na
začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela
zaradi višje sile. Za izplačilo je potrebno oddati vlogo
najkasneje do dne 30. 6. 2020*

Višina solidarnostne pomoči (v EUR)
Višina pokojnine
do 500,00 EUR
od 500,01 EUR do
600,00 EUR
od 600,01 EUR do
700,00 EUR
Višina
nadomestila iz
invalidskega
zavarovanja
do 500,00 EUR
od 500,01 EUR do
600,00 EUR
od 600,01 EUR do
700,00 EUR

Višina
solidarnostne
pomoči
300,00 EUR
230,00 EUR

Predviden datum
izplačila

Ob izplačilu
pokojnine za
mesec april 2020

130,00 EUR
Višina
solidarnostne
pomoči
300,00 EUR
230,00 EUR

Ob izplačilu
nadomestila za
april 2020 oz. po
odločitvi o vlogi

130,00 EUR

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje • Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
tel: 01 54 43 043 • www.zpmmoste.net • e-mail: info@zpmmoste.net
IBAN: SI56 0201 2002 0297 991 (NLB d.d.)

13

Višina poklicne
pokojnine
Prejemniki poklicnih pokojnin

Prejemniki denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega
dodatka

Člani kmetij, starejši od 65 let

Študentje

Družinski pomočniki

- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

- niso oni sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri
ugotavljanju materialnega položaja pri uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, upravičeni do enkratnega
solidarnostnega dodatka za upokojence oziroma
prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja
- ne prejemajo pokojnine
- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
- so člani kmetij
Izplača se na podlagi vloge, ki jo je do dne 15. 5. 2020
potrebno vložiti na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano**
- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
- se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po
javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji
- ne delajo in niso družbeniki ali kmetje
/

do 500,00 EUR
od 500,01 EUR do
600,00 EUR
od 600,01 EUR do
700,00 EUR

Višina
solidarnostne
pomoči
300,00 EUR
230,00 EUR

Ob izplačilu
pokojnine za april
2020

130,00 EUR

150,00 EUR

Predvidoma dne
18. 5. 2020

150,00 EUR

Po odločitvi o
vlogi

150,00 EUR

Do dne 1. 6. 2020

150,00 EUR

Predvidoma v prvi
polovici maja,
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Upravičenci do starševskega
dodatka

/

150,00 EUR

Upravičenci do dodatka za nego
otroka

/

150,00 EUR

- prejemajo materinsko/starševsko nadomestilo v višini
minimalne plače ali v višini pod minimalno plačo

150,00 EUR

/

150,00 EUR

Upravičenci do nadomestila po
Zakonu o socialnem vključevanju
invalidov

/

150,00 EUR

Vojni veterani

- prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek

150,00 EUR

Upravičenci do materinskega
oziroma starševskega nadomestila
po zakonu, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke
Upravičenci do delnega plačila za
izgubljeni dohodek po zakonu, ki
ureja starševsko varstvo in
družinske prejemke

najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
Predvidoma v prvi
polovici maja,
najkasneje do dne
30. 6. 2020
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Predvidoma v prvi
polovici maja,
Vojni invalidi
- prejemajo družinski dodatek kot edini dohodek
150,00 EUR
najkasneje do dne
30. 6. 2020
* Več informacij in vloga so dostopne na spletni strani: https://www.zpiz.si/cms/content2019/izplailo-enkratnega-solidarnostnega-dodatka-zapr?fbclid=IwAR3jdtgcssBj6EryNvoW04edRVGmM66UgDgkfCtZXvVBRXorqlahtHStwpE.
**Več informacij in vloga so dostopne na spletni strani: https://www.kgzs.si/novica/vloga-za-enkratni-solidarnostni-dodatek-za-clane-kmetij-2020-05-05.
Vsaka oseba je lahko upravičena do solidarnostnega dodatka samo na eni podlagi.
Poleg zgoraj navedenih solidarnostnih pomoči so starši in druge osebe, ki skrbijo za otroke, upravičene do naslednjih dodatkov:
Upravičenci
Eden od staršev za svojega otroka
ali druga oseba

Rejnik za vsakega rejenca

Upravičenec do dodatka za veliko
družino

Pogoji
- upravičen do otroškega dodatka v prvem do šestem
dohodkovnem razredu
- je upravičen do povečanega zneska dodatka za veliko
družino
- sklenjena veljavna rejniška pogodba
- rejenec ni že upravičen do enkratnega solidarnostnega
dodatka iz naslova študija

/

Višina solidarnostne pomoči (v EUR)

Predviden datum
izplačila

30,00 EUR za vsakega otroka

Najkasneje do 30.
6. 2020

150,00 EUR za vsakega rejenca

Najkasneje do 30.
6. 2020

Število otrok

Povečanje
dodatka v EUR

Trije

100,00 EUR

Štirje ali več

200,00 EUR

Najkasneje do 30.
6. 2020
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9. IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Če ste se zaradi posledic epidemije znašli v finančni stiski, lahko na center za socialno delo, ki vas tudi sicer obravnava, vložite tudi vlogo za izredno denarno
socialno pomoč. Izredna denarna socialna pomoč ni odvisna od redne denarne socialne pomoči in tako lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki redne denarne
socialne pomoči sicer ne prejemajo.
Izredne denarna socialna pomoč je namenjena osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati znašli v položaju materialne
ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti. Razloga na katerega
oseba ne more vplivati je lahko tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba dohodkov ali izredni nujni stroški.

Več informacij v zvezi s tem in vloga so dostopne na spletni strani:
https://www.csd-slovenije.si/obvestila/Nekaj%20informacij%20o%20pravici%20izredne%20denarne%20socialne%20pomo%C4%8Di/.
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10. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (na primer otroški dodatek, državna štipendija, …) se v primeru, da je prišlo do spremembe vrste periodičnega
dohodka, ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka, periodični dohodek, ki ga ne prejema
več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek na način kot velja za upoštevanje tekočih dohodkov.
Kot sprememba vrste periodičnih dohodkov se šteje izguba ali začetek prejemanja:
-

plače skupaj z regresom,
nadomestila plače,
pokojnine,
nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
starševskega dodatka,
preživnine,
delnega plačila za izgubljeni dohodek,
nadomestila za invalidnost in
sprememba dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas.

POMEMBNO: Skladno s sodno prakso do spremembe vrste periodičnega dohodka pride tudi zaradi izplačevanja periodičnega dohodka v nižjem znesku
oziroma znesku, ki občutno poslabša materialni položaj upravičenca. Tako morajo centri za socialno delo upoštevati tudi morebitno znižanje dohodka in ne
zgolj spremembo vrste dohodka.
V primeru, da je zaradi epidemije COVID-19 prišlo do izgube ali izplačevanja periodičnega dohodka v nižjem znesku, je o tem potrebno obvestiti pristojni
center za socialno delo, da bo izdal nove odločbe glede pravic iz javnih sredstev, v katerih bo upošteval izgubo ali zmanjšanje periodičnega dohodka.
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11. ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV

Interventna zakonodaja kreditojemalcem – fizičnim osebam omogoča odlog plačila obveznosti kredita. Za odlog plačila lahko zaprosijo vsi kreditojemalci,
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaradi posledic krize začasno ne morejo zagotavljati poplačila svojih
obveznosti po kreditni pogodbi. Možnost odloga velja za vse vrste kreditov, tako potrošniške kot stanovanjske.
Za odlog je potrebno vložiti vlogo pri banki, s katero ima kreditojemalec sklenjeno kreditno pogodbo. Kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za
začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, ki so vplivale na
njegov finančni položaj. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi.
Vloga za odlog se po interventni zakonodaji lahko nanaša samo na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije (od dne 12. 3. 2020), vlogo pa
je potrebno vložiti najkasneje v 6 mesecih od datuma preklica epidemije.
Več informacij in nasveti v zvezi z navedenim so dostopni na spletnih straneh:
-

https://www.bsi.si/mediji/1481/odgovori-na-najpogostejsa-vprasanja-v-zvezi-z-interventnim-zakonom-o-obveznem-odlogu-placila-obveznostikreditojemalcev
https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/krediti/10289-pojasnila-in-napotki-kreditojemalcem-glede-odloga-placila-kredita
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12. IZVRŠBA IN OSEBNI STEČAJ V ČASU EPIDEMIJE

Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije (npr. solidarnostni dodatek, krizni dodatek, temeljni
dohodek za samozaposlene, …), razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne
izvršbe po ZDavP-2. Prav tako so navedeni prejemki izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
V primeru, da ti prejemki ne bi bili izvzeti iz izvršbe ali osebnega stečaja, naj dolžnik najprej preveri pri delodajalcu ali banki oziroma pri stečajnem
upravitelju. V primeru, da to ne zadošča, lahko dolžnik v postopku izvršbe na sodišče vloži vlogo za odpravo kršitev v postopku izvršbe, oziroma v stečajnem
postopku predlog za izvzem iz stečajne mase.
V vseh izvršilnih postopkih, ki tečejo na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju, se z dnem uveljavitve interventnega zakona odloži izvrševanje sklepov o
izvršbi, pri čemer odlog traja do prenehanja veljave interventnega zakona, torej do dne 31. 5. 2020. V primeru, da epidemija do dne 15. 5. 2020 ne bo
preklicana, se odlog podaljša za 30 dni, do dne 30. 6. 2020. Odlog izvrševanja sklepov o izvršbi ni mogoč le v primeru, če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
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