
Upravičenec  Št. 
zaposlenih  

Letni 
promet 
2019 

Prihodki v zadnjem kvartalu 2019/2020 
Primerjave mesecev oktober – december za leti 
2019/2020 z namenom ugotavljanja  padca prihodka za 
leto 2020 v primerjavi z letom 2019 

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi 
v odstotku od letnih prihodkov za vsak 
mesec poslovanja v upravičenem 
obdobju 
 
Ukrep za podjetje s padcem  prometa 
več kot 70% = 1,2% na mesec, padec 
med 30% in 70%) = 0,6% 
 

Sofinanciranje fiksnih 
stroškov za 3 mesece 
(oktober, november in 
december 2020)  

Janez Novak 
s.p. gostinske 
storitve  
 
 

6 
zaposlenih 

500.000 Prihodki v leto 2019 (okt.-dec) = 150.000 
                                        
1. Predvideni prih. za leto 2020 = 40.000 (padec > 
70%)  
 
ali (Primer manjšega padca prihodkov)   
 
2. Predvideni prihodki za leto 2020 = 90.000 (padec 
med 30% in 70%)  

 
 
1,2% od 500.000 =  6.000 na mesec 
 
 
 
0,6 % od 500.000 =  3.000 na mesec  
 

 
 
18.000 EUR subvencije  
 
 
 
9.000 EUR subvencije  
 

      

Jana Novak, 
frizerske 
storitve s.p.  

3 
zaposlene  

85.000 Prihodki v leto 2019 (okt.-dec) = 26.000 
                                        
1. Predvideni prih. za leto 2020 = 7.700 (padec > 70%)  
 
ali (primer manjšega padca prihodkov)   
 
2. Predvideni prihodki za leto 2020 = 18.000 (padec 
med 30% in 70%)  

 
 
1,2% od 85.000 =  1.020 na mesec 
 
 
 
0,6 % od 85.000 =  510 na mesec  
 

 
 
3.060 EUR subvencije  
 
 
 
1.530 EUR subvencije  
 

      

      

Jasmina 
Novak, s.p. 
frizerske 
storitve  

Samo-
zaposlena  

30.000 Prihodki za leto 2019 (okt.-dec) = 8.000 
                                        
1. Predvideni prih. za leto 2020 = 2.000 (padec > 70%)  
 
ali (Primer manjšega padca prihodkov)   
 
2. Predvideni prihodki za leto 2020 = 4.500 (padec med 
30% in 70%)  

 
 
1,2% od 30.000 =  360 na mesec 
 
 
 
0,6 % od 30.000 = 180 na mesec  
 

 
 
1.080 EUR subvencije  
 
 
 
540 EUR subvencije  
 

 
Sabina Novak, 
s.p. 
kozmetične 
storitve  

Samo-
zaposlena 

90.000 Prihodki za leto 2019 (okt.-dec) = 22.500 
                                        
1. Predvideni prih. za leto 2020 = 6.000 (padec > 70%)  
 
ali (Primer manjšega padca prihodkov)   
 
2. Predvideni prihodki za leto 2020 = 12.000 (padec 
med 30% in 70%)  

 
 
1,2% od 90.000 =  1.080 na mesec 
 
 
 
0,6 % od 90.000 = 540 na mesec  
 

 
 
3.000 EUR subvencije**  
 
 
 
1.620 EUR subvencije  
 

 
* dodatna omejitev: ne več kot 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega v upravičenem obdobju in ne več kot 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje 
veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v 
izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU. 



** v četrtem primeru, ko upravičenki promet upade za 70 % ali več izračun pokaže, da je glede na določen odstotek od letnega prometa v letu 2019 upravičena do 1.080 EUR 
mesečno, ampak je treba upoštevati zgoraj navedeno dodatno omejitev, da povračilo ne sme presegati 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega v upravičenem obdobju. 
* Treba je upoštevati, da je to dodaten ukrep in da ob teh kriterijih ima podjetje na voljo še čakanje na delo doma, temeljni dohodek – v primeru samozaposlenega, itd.  

Nazadnje pa je potrebno upoštevati še maksimalne zneske pomoči, ki jih lahko upravičenec prejme, in sicer: 

• Za upravičence, registrirane pred 1. oktobrom 2019, je maksimalni znesek pomoči 3 mio EUR, saj se upošteva EU Začasni okvir za državne pomoči, 
točka 3.12 in 

• Za upravičence, registrirane od vključno 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020, je maksimalni znesek pomoči 800.000 EUR, saj se upošteva EU 
Začasni okvir za državne pomoči, točka 3.1., kamor se vštevajo tudi ostale pomoči iz interventnih zakonov (čakanje za delo, skrajšan delovni čas, …). 

 


