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AKTUALNO 
 

PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ   
 

Sprememba pavšalnih prispevkov PIZ za 
posebne primere zavarovanja - popoldanci 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
obračunavajo in plačujejo zavezanci v pavšalnih 
zneskih. Sklep o določitvi prispevkov za posebne 
primere zavarovanja je objavljen v Ur.l. št.18/2020 z 
dne 11.3.2020. 
Pavšalne prispevki za posebne primere zavarovanja 
plačujejo naslednje osebe: 
- ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo 

dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana kot 
samozaposlena oseba (popoldanci) v znesku 
36,56€  (doslej 35,05€) mesečno 

- ki v okviru drugega pravnega razmerja za plačilo 
opravlja delo (družbeniki, kmetje), vendar pri 
opravljanju tega dela ni zavarovana po tej podlagi 
v znesku 35,05€ mesečno 

- organizacije, pri katerih so na usposabljanju, 
prostovoljni praksi osebe, ki so po končanem 
šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali 
za to prakso prejemajo nagrado, v znesku 7,33€ 
mesečno 

- organizacije, pri katerih so na usposabljanju osebe, 
ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po 
predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, 
usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne 
politike zaposlovanja, razen za osebe, ki opravljajo 
javna dela, v znesku 7,33€ mesečno  

- pravne in fizične osebe za dijake in študente pri 
opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse, kadar so pri njih dijaki in študentje na 
prostovoljnem praktičnem delu v letnem 
pavšalnem znesku 10,96 €. 

- osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti 
(delovne, reševalne akcije, zaščita in reševanje v 
primerih naravnih in drugih nesreč, udeleženci 
mladinskih taborov, vojaški in policijski rezervisti, 

civilna zaščita, prostovoljni gasilci, člani gorske 
reševalne službe… v znesku 3,63€ letno 

- sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev 
opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso 
zavarovani kot samozaposlene osebe v višini 
182,80€ letno ali 15,23€ mesečno 

Zavezanci (s.p. popoldanci) prispevke za posebne 
primere zavarovanja po novih zneskih prvič plačajo za 
april 2020 in sicer do 20. 5. 2019. 
 

VPIS V IMENIK VODIJ DEL – 
PODALJŠANJE PREHODNEGA 

OBDOBJA 
Državni zbor je na konec aprila sprejel spremembo 
Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno 
obdobje za izvajalce del (120. člen). Prehodno 
obdobje, ki podaljšuje možnost za ustrezno strokovno 
usposobljenost kadra v gradbeništvu,  se podaljša za 
dve leti, do 31. maja 2022. 
Glede na to, da obrtniki in manjša gradbena podjetij, 
še vedno nimajo vodje del, vpisanega v ustrezen 
imenik, je podaljšanje prehodnega obdobja 
pomemben dosežek, ki ga je Obrtno-podjetniška 
zbornica s svojimi strokovnimi sekcijami dosegla s 
pomočjo Državnega sveta in razumevanjem vseh 
poslanskih skupin v Državnem zboru. 
 

Pravica za opravljanje dejavnosti na 
novogradnjah 
Sprejeto pomeni, da imajo vsi tisti izvajalci, ki so svoje 
poslovanje pričeli že pred 1. 6. 2018, ko je stopil v 
veljavo novi Gradbeni zakon) in ki delajo na 
novogradnjah, ter še niso uredili zakonske zahteve, da 
morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno 
zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in 
izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za 
izpolnitev tega pogoja še dve leti časa.   
Izvajalci gradbenih del, ki so dejavnost registrirali po 
1.6.2018, ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, 
pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku 
opravljanja dejavnosti. 
 



 

Vpis v imenik vodij del nosilcev obrtne 
dejavnosti 
Na OZS se v imenik vodij del vpisujejo tudi nosilci 
obrtnih dejavnosti z gradbenega področja, ki imajo 
pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega 
zakona, vendar nimajo opravljenega strokovnega, 
mojstrskega ali delovodskega izpita. Njihov vpis jim 
omogoča izvajanje dejavnosti tudi po preteku 
prehodnega obdobja, vendar pa ne bodo mogli 
samostojno prevzemati v izvedbo novogradenj 
oziroma njihovih posameznih delov. Izvajali bodo 
lahko samo vzdrževalna dela in nastopali kot 
podizvajalci na novogradnjah. V teh primerih je rešitev 
opravljen mojstrski izpit, sicer bodo za izvajanje 
novogradenj po preteku prehodnega obdobja morali 
zaposliti nekoga, ki bo v imenik vpisan kot vodja del z 
ustrezno izobrazbo.  
 

Pridobitev ustrezne izobrazbe za vpis v imenik 
vodij del 
Izvajalci del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno 
izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj je 

najprimernejša rešitev opravljanje mojstrskega 
izpita, za področje del, ki jih posamezen izvajalec 
izvaja. Zadnji rok za prijavo na mojstrski izpit v letu 
2020 je 25. september. Informacije in prijavni obrazci 
so dosegljivi na povezavi mojstrski izpiti. Po 
opravljenem mojstrskem izpitu, se predstavnik 
izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za 
tiste, ki opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij 
del na GZS, kjer se tudi opravljajo izpiti. 
Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne 
izkušnje na področju vodenja del (gradbene, strojne 
in elektro stroke), pa je najprimernejša rešitev 
opravljanje strokovnega izpita za vodenje del na 
Inženirski zbornici Slovenije.  
Izvajalcem del s področja gradbeništva, ki še nimajo 
opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, 
strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe, se 
priporoča, da opravijo izpite v podaljšanem 
prehodnem obdobju. 

 
 

BODITE OBVEŠČENI 
Sporočite svoj e-naslov, da vas informiramo o 

novostih in obveznostih 
 

 
 
 
 

 

KORONAVIRUS 
 

 
 

KORONAVIRUS – INFORMACIJE, 
SEKCIIJE, VPRAŠANJA IN 

ODGOVORI 
 

1. Informacije – splošne: splošne-koronavirus 

2. Informacije po sekcijah: strokovne sekcije 

3. Vprašanja in odgovori: svetovanje koronavirus 

4. Začasna prepoved prodaje blaga in storitev 
vprašanja in odgovori Ministrstva 

5. Vzorci - obrazci OZS 

Odredba čakanje na delo Koronavirus   
Odredba čakanje na delo zaradi višje sile 

Odredba delo od doma  

6. Zakoni, odloki Ukrepi 

7. Koronavirus - ključne informacije NIJZ 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti
https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/Delovodski-in-poslovodski-izpiti/Informacije-kandidatom/Navodila-za-prijavo/Gradbeni-delovodja-delovodkinja
http://www.izs.si/strokovni-izpiti/navodila-za-prijavo-k-izpitu-2/
https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus
https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/
https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/1-%20Odredba%20o%20čakanjanju%20na%20delo%20doma%20zaradi%20izrednih%20ukrepov%20-%20Koronavirus.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Odredba-o-cakanjanju-na-delo-zaradi-visje-sile.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Odredba%20o%20opravljanju%20dela%20od%20doma%20-%20169.%20člen%20ZDR-1.docx
https://www.ozs.si/koronavirus-info/odloki
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 

 

ZAKONODAJA 

 

INTERVENTNI ZAKONI 
 

Objavljeni interventni zakoni on odloki 
Do 30.4.2020 so bili objavljeni naslednji interventni 
zakoni, povezani z ukrepi na področju koronavirusa in 
za lajšanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

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

2. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP), 

3. Zakon o interventnih ukrepih na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) 

4. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila 
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)  

5. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur.l. 49/2020 z dne 
10.4.2020 in spremembe (ZIUZEOP-A) Ur.l. 
61/2020 z dne 30.4.2020 

6. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 
COVID-19 (ZDLGPE) Ur.l. 61/2020 z dne 30.4.2020 

7. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih 
v Republiki Sloveniji (Ur.l. 60/20, začetek veljave 
30.4.2020) 

8. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji   
(Ur.l. od  25/2020 do 59/2020 )  začetek veljave 
16.3.2020, zadnje spremembe 29.4.2020 z 
začetkom veljave 4.5.2020.  

 

ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE 
LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU 

(ZDLGPE) 
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva 
za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), 
Ur.l.61/2020 z dne 30.4.2020  določa ukrepe za 
preprečitev hujše gospodarske škode kot bančni 
krediti odobrene gospodarskim subjektom v obdobju 
od 12. 3. do 31. 12. 2020 s poroštvom države in 
oprostitev najemnine najemnikom poslovnih 
prostorov, ki so v lasti države ali občin. 
 

1. Poroštvena shema 
Država bo prevzela poroštvo za kredite: 

− odobrene pravnim osebam in samostojnim 
podjetnikom s sedežem v RS (ne velja za 
financiranje povezanih družb in družb s sedežem v 
tujini), sklenjene v obdobju od 12.3.2020 do 
31.12.2020 za ročnost kredita do 5 let 

− za namene financiranja investicij, obratnega 
kapitala in poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb 
sklenjenih od 12.3. 2020 do uveljavitve zakona 

− do skupnega zneska glavnice kredite, ki znaša do 
10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne 
presega višine zneska stroškov dela za 2019 
posameznega kreditojemalca oziroma do višine 
odloženih obveznosti za kreditne pogodbe 
sklenjene po ZIUOPOK 

− v višini 80% glavnice posameznega kredita za 
mikro, majhne in srednje družbe ali 70% glavnice 
kredita za velike družbe 

Pogoji za kreditojemalca: 
− 31.12.2019 se ni štel za podjetje v težavah, kot to 

določa Uredba 651/2014 EU 
− so likvidnostne težave posledica epidemije 
− 12.3.2020 ni imel pomembnih zamud pri 

poravnavanju obveznosti do bank 
− ne posluje in nima sedeža ali lastnika v davčnih 

oazah 
− ima na dan vloge poravnane obveznosti do davčne 

uprave oziroma odobren odlog/obročno plačilo 
dajatev 

− je vključen v sistem obveznega večstranskega 
pobota 

Kreditojemalec v trajanju poroštva ne sme izplačevati 
dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom 
poslovodstva, nakup lastnih delnic ali lastniškega 
deleža, izplačevati finančnih obveznosti do nadrejenih 
oz. povezanih družb ali lastnikov. 
Za kredite s poroštvom države bo kreditojemalec 
plačeval letno premijo za poroštvo, ki je odvisna od 
velikosti podjetja in obdobja posojila (med 0,25 - 2% 
od vsakokratne glavnice kredita).  
 

2. Oprostitev plačila najemnine 
Za obdobje od 13.3.2020 do preklica epidemije se 
najemnikom, ki imajo poslovne prostore ali stavbe v 
lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne 
zaračunava. O oprostitvi bo odločal predstojnik 
upravljalca oz. organ odgovoren za izvrševanje 
proračuna občine. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4YDquPDXAhUHZ1AKHRy9CnEQjRwIBw&url=https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/cci-finds-no-unfair-trade-practices-by-procter-gamble/articleshow/26429157.cms&psig=AOvVaw2TN1EuKorxPoaXdNi2QguF&ust=1512479868554847


 

SPREMEMBA INTERVENTNEGA 
ZAKON  

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur.l. 49/2020 z dne 
10.4.2020 in njegove spremembe (ZIUZEOP-A), Ur.l. 
61/2020 z dne 30.4.2020 določa dodatne ukrepe za 
delovanje gospodarstva, izboljšanja socialnega 
položaja ljudi, ogroženih zaradi virusa COVID-19, 
izredno pomoč samozaposlenim… 

Bistvene spremembe zakona: 
− ugodnejši pogoje za pomoč samozaposlenim 
− ugodnejši pogoji za subvencioniranje nadomestil 

plač delavcev na čakanju ter 
− dodatna olajšava za donacije za namen odprave 

posledic epidemije, izplačan na za ta namen 
posebej oblikovan transakcijski račun države, 
vendar največ do višine davčne osnove davčnega 
obdobja 

− oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev 
zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske 
unije 

− širi nabor upravičencev do dodatkov, prizadetih 
zaradi epidemije 

− uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi 
izgube zaposlitve 

− oprostitve plačila prispevkov za poklicno 
zavarovanje za zavezance, ki so dolžni plačevati 
prispevke za poklicno zavarovanje. 

− na začasna in občasna dela v kmetijstvu Zavod za 
zaposlovanje napoti brezposelne delavce 

− pravico do nadomestila plače bodo lahko 
uveljavljale humanitarne in invalidske organizacije 

− razširja krog upravičencev do enkratnega 
solidarnostnega dodatka (upokojenci, študentje, 
druge ranljive skupine) 

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH 
NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU 

(ZIUJP)  
Rok za oddajo davčnega obračuna in letnega 
poročila je 31.5.2020 
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP), Ur.l.36/2020 z dne 28.3.2020, 
zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-
2 (COVID-19) določa ukrepe v zvezi s postopki za 
pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancu za davek 
lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.  
 

Zakon določa, da zavezanec za davek zahtevi za 
spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije 
dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih 
oseb lahko priloži oceno davčne osnove za tekoče leto 
ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove 
(izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi 
epidemije). Davčni organ lahko dovoli odlog plačila 
davka, akontacije davka ali davčni odtegljaj za 
obdobje dveh let. Za čas, ko je zavezancu za davek 
odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno 
plačilo davka, se ne zaračunajo obresti.  

Pri akontaciji davka ne gre za odpust davčnih 
obveznosti, ampak zgolj za odlog, saj bo družba 
oziroma podjetnik po predloženem obračunu plačal 
razliko med dejansko plačanimi akontacijami in 
obračunom davka. 
31.maj 2020, rok za oddajo: 
− davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti za 

leto 2019 
− letnih poročil na AJPES  
 

ODLOK O PREPOVEDI PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Ur.l. 25/20 in spremembe odloka, zadnja objava v 
Ur.l.59/2020 z dne 29.4.2020) določa omejitev 
gibanje prebivalstva zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19 in začasno prepoveduje 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije. 
Prepoved prodaje blaga in storitev potrošnikom ne 
velja za: 
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s 

prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,  

2. lekarne,  
3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki,  
4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,  

5. kmetijske prodajalne,  

6. bencinske servise,  
7. banke,  

8. pošto,  
9. dostavne službe,  

10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,  
11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in 

zdravja,  
12. prodajalne s hrano za živali,  

13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,  

14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah 
oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, 

da ni stika s potrošniki,  
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-

inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,  
16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z 

izjemo prodajaln v trgovskih centrih,  
17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,  

18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se 

opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega 
blaga,  

19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil 
in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer 

vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za 
popravilo koles),  

20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko 

zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer 
vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),  

21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer 
je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,  

22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in 
kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura,  

23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih 
objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob 

ohranjanju varne razdalje do drugih,  

24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali,  
25. storitve zavarovalniškega posredovanja,  

26. avtopralnice,  



 

27. storitve nepremičninskega posredovanja,  

28. knjižnice, galerije in muzeje,  
29. dimnikarske storitve, 

30. strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov,  
31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene 

in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev,  

32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, 
urarstvo in zlatarstvo. 

Dovoljena je prodaja blaga in storitev potrošnikom na 
daljavo ( npr. internetna prodaja) in vse oblike 
prodaje, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, 
ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 

Odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev med podjetji in  ne prepoveduje 
proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev 
razmerij med delavcem in delodajalcem. 
 

Vprašanja in odgovori 
Vlada Republike Slovenije je sproti posodablja 
najpogostejša vprašanja in odgovorov glede začasne 
prepovedi prodajo blaga in storitev neposredno 
potrošnikom. 
Objava na spletu vprašanja in odgovori  

 

 

INFORMACIJE 

 

INTERVENTNI ZAKON ZA 
SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN 

DRUŽBENIKE POSLOVODNE OSEBE 
 

Kaj prinaša ZIUZEOP-A za samostojne 
podjetnike in družbenike poslovodne osebe? 
Sprememba Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, 
Ur.l.61/2020 z dne 30.4.2020) določa upravičence, 
pogoje in roke za oddajo izjave za pridobitev 
temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov 
za socialno varnost. 
Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim 
bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za 
več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v 
celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči 
upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije 
znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne 
prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so 
do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se 
jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 
zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na 
povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 
marca 2020. 
 

1. Upravičenci 
Do temeljnega dohodka in oprostitve plačila 
prispevkov za socialno varnost so upravičeni 
samozaposleni,  družbeniki poslovodne osebe (zavar. 
podlaga 040), kmetje, verski uslužbenci, ne glede na 
to ali zaposlujejo ali ne, in tudi tisti, ki so le delno 
zavarovani preko dejavnosti (tabela spodaj). Ukrep 
oprostitve velja za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. 

status 
temeljni 
dohodek 

oprostitev 
prispevkov 

polno zavarovan, ki ne zaposluje DA DA 

polno zavarovan, ki zaposluje DA DA 

delno zavarovan   
- delni upokojenec DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- delno zaposlen DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- starševsko varstvo DA (sorazmerno) DA (sorazmerno) 

- popoldanski s.p. NE NE 

 

2. Temeljni dohodek   
Višina temeljnega dohodka  je 350 € za marec, 700 € 
za april in maj 2020 za polno zavarovane osebe preko 
dejavnosti. Delno zavarovani preko dejavnosti 
prejmejo dohodek v sorazmerni višini, glede na delež 
vključitve v zavarovanje za posamezni mesec, 
upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v 
zavarovanje. Če bodo ukrepi podaljšani, se temeljni 
dohodek izplača tudi za junij 2020. 
 

3. Omejitev 
Na dan vložitve vloge mora imeti upravičenec 
poravnane zapadle davčne obveznosti. 
 

4. Uveljavljanje temeljnega dohodka in 
oprostitve plačila prispevkov  

Upravičenec za pridobitev temeljnega dohodka in 
oprostitev plačila prispevkov lahko od 14.4.2020 odda 
izjava preko eDavkov. Predvidoma bo FURS po 
uveljavitvi ZIUZEOP-A (8.5.2020), zaradi 
spremenjenih pogojev, izjavo prilagodil na 
spremenjene pogoje glede višine prihodkov.  
Izjavo lahko upravičenec predloži le enkrat za oba 
ukrepa skupaj in za vse mesece, ali pa večkrat za 
posamezen ukrep in posamezni mesec, pri čemer je 
potrebno paziti na roke za oddajo. Za davčni organ je 
veljavna le zadnja oddana izjava.  
Primer: če je zavezanec v prvi izjavi označil, da 
uveljavlja upravičenja za marec, nato pa je v drugi 
izjavi, ki jo je predložil še pred 18.4., označil, da 
uveljavlja upravičenja še za april in maj (odstranil pa 
je kljukico za marec), mu temeljni dohodek za marec 
ni bil izplačan. V tem primeru se za zavezanca 
upošteva le druga izjava, na podlagi katere mu 
upravičenja za marec ne bodo priznana. Če dejansko 
uveljavlja upravičenja za vse tri mesece, mora vložiti 
še eno (tretjo) izjavo, v kateri označi uveljavljanje 
upravičenj za vse tri mesece. 
Izjavo samozaposlenega o uveljavljanju državne 
pomoči FURS javno objavi na svojih spletnih straneh. 
 
 
 

https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/
https://www.gov.si/novice/2020-04-29-ste-prek-edavkov-vlozili-vec-izjav-za-temeljni-dohodek-in-oprostitev-prispevkov-uposteva-se-zadnja-prejeta-izjava/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl6JHIufDXAhVEElAKHYAoCXAQjRwIBw&url=https://www.e-leclerc.si/novice/1137&psig=AOvVaw1lusjx82DCoDhWgdxpcnqS&ust=1512480007270551


 

5. Rok za predložitev izjave 
Izjavo za pridobitev temeljnega dohodka je potrebno 
predložiti najkasneje do 31.5.2020. 
TD za mesec predložitev izjave nakazilo 

marec do 8.5.2020 25.4.2020 

april do 8.5.2020 10.5.2020 

maj 1.5.2020 - 31.5.2020 10.6.2020 

junij (v primeru 
podaljšanja ukrepov) 01.06.2020 - 30.06.2020 10.7.2020 

 

Izjavo za oprostitev plačila prispevkov je potrebno 
predložiti najkasneje do 31.5.2020. 
oprostitev prispevkov 
za mesec predložitev izjave 

podaljšan rok 
po ZIUZEOP-A 

marec do 30.4.2020 do 8.5.2020 

april do 30.4.2020 do 8.5.2020 

maj do 31.5.2020   

junij (v primeru 
podaljšanja ukrepov) do 30.6.2020   
  

6. Zavezanci, ki ne oddajo vloge za 
uveljavljanje temeljnega dohodka in 
oprostitve plačila prispevkov  

Zavezanci, ki imajo zaposlene delavce in ne 
izpolnjujejo pogojev za predložitev izjave (upad 
prihodkov v 2020 napram 2019 bo nižji od 
10%),  morajo plačati prispevke za socialno varnost 
najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec 
Samozaposleni ( brez zaposlenih delavcev), ki ne 
izpolnjujejo pogojev za predložitev izjave (upad 
prihodkov v 2020 napram 2019 bo nižji od 10%) imajo 
odložene prispevke za socialno varnost za marec, april 
in maj 2020. Prispevke bodo morali plačati najpozneje 
do 31.3.2022. 
 

7. Vračilo temeljnega dohodka in plačilo 
oproščenih prispevkov:   

− Samozaposleni: v primeru, da samozaposleni ne bo 
izpolnil pogoja glede zmanjšanja prihodkov (10 % 
glede na leto 2019) bo potrebno vrniti celotno 
pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od 
prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za 
starševsko varstvo. 

− Družbenik, ki je poslovodna oseba: če je od 
uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, 
nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 
izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za 
poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 
2020 oziroma za leto 2020, morajo upravičenci o 
tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti 
po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve 
pravic iz tega zakona do dneva vračila. 

 

8. Odlog plačila prispevkov 
Odlog plačila prispevkov je urejen v Zakonu o 
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov 
(ZIUPPP, Uz.l.36/2020 z dne 28.3.2020). Do odloga so 
upravičeni samozaposleni brez zaposlenih, ki so polno 
zavarovani preko dejavnosti in imajo na dan 
28.2.2020 poravnane davčne in nedavčne zapadle 
obveznosti oziroma le-te ne presegajo 50 eur 
(obveznosti višje od 50 eur je bilo potrebno poravnati 
najkasneje do 6.4.2020). Odlog velja za vse prispevke 
za socialno varnost v obdobju od 1.3.2020 do 

31.5.2020, prispevke pa bo potrebno poravnati 
najkasneje do 31.3.2022. Za odlog plačila prispevkov 
se NE vlaga izjave, FURS bo vsem upravičencem 
obveznost plačila prispevkov odložil avtomatsko. 
 
Vir: OZS 
 

SAMOZAPOSLENI – IZJAVA ZA 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 

IN PRIDOBITEV TEMELJNEGA 
DOHODKA 

Samozaposleni, ki želi uveljaviti oprostitev plačila 
prispevkov in uveljavljanje temeljnega dohodka za 
marec in april 2020, mora izjavo oddati 
najpozneje do 8.5.2020. 
Samozaposleni z izjavo na eDavkih uveljavljajo 
oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega 
dohodka  

 
Na portalu eDavki se izjavo za oprostitev plačila 
prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka lahko 
odda od 14. aprila 2020 do 31. maja 2020. Izjava se 
lahko poda za celotno obdobje  ( od 13.marca do 
31.maja) ali pa za vsak mesec posebej.  
 

DRŽAVNA POMOČ ZARADI COVID-
19 

 

Podpora iz proračuna je poslovni prihodek 
Slovenski inštitut za revizijo je sprejel pojasnilo 1 k 
SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih 
pomoči zaradi Covid -19. 
 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi 
poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. SRS 
15.5. (2019) določa, da so drugi poslovni prihodki, 
povezani s poslovnimi učinki, subvencije, dotacije, 
regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. 
Mednje štejemo tudi državno podporo. Državna 
podpora so zneski, ki jih dobi organizacija od države 
ali lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek 
organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek 
drugih uporabnikov proračunskih sredstev za 
določene namene. Državna podpora se včasih 
imenuje tudi dotacija oziroma subvencija. Državna 
podpora se pripozna, če obstaja sprejemljivo 
zagotovilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in 
da bo državna podpora tudi prejeta. 
Organizacije, ki bodo na podlagi Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP) ali katerega drugega zakona ali predpisa 
pridobile kakršnokoli državno podporo od države ali 



 

lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek 
organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek 
drugih uporabnikov proračunskih sredstev za zajezitev 
ali odpravo posledic epidemije COVID-19, morajo tako 
prejeto državno podporo izkazovati med drugimi 
poslovnimi prihodki v okviru skupne kontov 76 – 
Poslovni prihodki. Po priporočenem enotnem kontnem 
načrtu za gospodarske družbe, samostojne podjetnike 
posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – 
pravne osebe zasebnega prava ter društva in 
invalidske organizacije naj organizacije vso državno 
podporo, pridobljeno za zajezitev ali odpravo posledic 
epidemije COVID-19 izkazujejo na ločenem 
analitičnem kontu v okviru konta 768 z nazivom Drugi 
prihodki, povezani s poslovnimi učinki (državna 
podpora zaradi COVID-19). 
Po SRS 21.16. (2016) so za vse organizacije obvezna 
pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki jih kot takšna 
zahteva Zakon o gospodarskih družbah. Po SRS 21 pa 
morajo vse organizacije za prihodke in odhodke 
pomembnih vrednosti, če niso predstavljeni drugod, 
ločeno razkriti njihovo naravo in znesek. Zaradi 
izrednosti razmer epidemije COVID-19 se tudi prihodki 
iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic 
COVID-19 štejejo za prihodke pomembnih vrednosti 
in zato morajo vse organizacije v vseh pojasnilih k 
računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno 
leto, ki se konča po 13. marcu 2020, ločeno razkriti 
njihovo naravo (vrsto) in znesek. 
Vir: SIR 

 
 

 

ČAKANJE NA DELO – VLOGE ZA  
ZRSZ  

Čakanje na delo – vloge za  ZRSZ za tiste, ki je 
še niso vložili, so zamudili roke ali jim je bila 
zavrnjena  
 

Delodajalci, ki vloge za delavce na čakanju na delo na 
ZRSZ za povračilo nadomestila plače niso oddali ali jim 
je bila zavrnjena,  jo lahko oddajo še v 8 dneh od 
uveljavitve ZIUZEOP-A (do 8. 5. 2020). Določba velja 
tudi za delavce, ki so bili na čakanju na delo od 13. 3. 
2020 dalje ( 52. člen prehodnih in končnih določb 
ZIUZEOP-A).  
Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno 
odredbo, ki je tudi priloga k vlogi na ZRSZ, ki jo odda 
na portalu za delodajalce 
V odredbi delodajalec določi obveznost delavca, da se 
na zahtevo delodajalca vrne na delo tudi v času 
izvajanja ukrepa, če to zahtevajo potrebe delovnega 
ali proizvodnega procesa (npr. dodatna naročila). 
Delavec ima v času začasnega čakanja na delo 
pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do 
7 dni v tekočem mesecu ( doslej 7 zaporednih dni). O 
vračanju delavca na delo, mora delodajalec 
predhodno obvestiti ZRSZ na e-naslov  
gpzrsz@ess.gov.si  in navesti naslednje podatke: 
− naziv delodajalca 
− številko vloge oziroma sklepa 11065-xxx/2020 
− ime in priimek zaposlenih, ki se vračajo na delo 

− datum vračanja delavca na delo 

Vloge, ki so bile na ZRSZ vložene do vključno 30. 4. 
2020, se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 
% v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem 
polletju 2020/2019), razen, če je kriterij po ZIUZEOP-
A (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši. 
Vlogo na ZRSZ lahko vložijo do 8. 5. 2020 naslednji 
delodajalci: 
− je še niso oddali (ker so menili, da ne izpolnjujejo 

kriterijev, izpolnjujejo pa jih po ZIUZEOP-A ),  
− so vlogo vložili prepozno (ne do 18. 4.2020 oz. v 8 

dneh od napotitve na čakanje) in je bila zavržena, 
− so jo vložili pravočasno, vendar je bila vloga 

zavrnjena (zaradi davčnega dolga, neoddanih REK 
obrazcev, ...). O upravičenost oddaje vlog za te 
kategorije bo odločalo MDDSZ), vendar se iz 
previdnosti svetuje, da vlogo tudi delodajalci vložijo 
še enkrat, saj nimajo česa izgubiti. 

 

 

ČAKANJE NA DELO ZARADI 
POSLOVNEGA RAZLOGA ALI VIŠJE 

SILE  
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 (ZIUZEOP) in sprememba zakona 
(ZIUZEOP-A), ki velja od 1.5.2020, določa tudi 
čakanje na delo in opravičeno odsotnost zaradi 
poslovnega razloga ali zaradi višje sile ( varstvo 
otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev in drugi objektivni 
razlogi, nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve 
javnega prevoza, zaprtje mej s sosednjimi državami, 
dodatno se za višjo silo šteje karantena v tuji državi). 
S spremembo zakona se spreminjajo tudi kriteriji do 
upravičenosti nadomestila v času čakanja na delo.   
 

Delodajalec lahko odredi čakanje na delo vsem 
delavcem (tudi varovanim kategorijam), delavcem, ki 
imajo pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa 
višek ur. Delodajalec med čakanjem in po zaključku 
čakanja na delo ni omejen glede odpuščanja delavcev. 
 

Pogoji za uveljavljanje povračilo nadomestila 
plače od 13. 3. do 31. 5.2020 
Poleg ostalih kriterijev, mora delodajalec, ki za 
delavce na čakanje na delo uveljavlja nadomestilo 
plača, izpolnjevati naslednje:  
 
1. Prihodki 
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo 
po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso 
poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do 
ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije 
znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne 
prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so 
do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim 
bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi 
epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če 
pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za 
leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno 

https://si-revizija.si/datoteke/aktualno/2312/srs-15-covid-2.pdf
https://www.zadelodajalce.si/
mailto:gpzrsz@ess.gov.si


 

vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Prihodki iz 
tega odstavka so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni 
po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz 
zavarovanja za starševsko varstvo. 
 

2. Davčne obveznosti 
Delodajalec mora na dan vložitve vloge za delno 
povračilo nadomestila plače imeti poravnane obvezne 
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. 
 

3. Davčni obračuni in odtegljaji 
Delodajalec mora imeti na dan oddaje vloge 
predložene vse davčne obračune, davčne odtegljaje 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 
petih let do dne oddaje vloge ( oddani REK obrazci, 
izplačane plače).  
 

Višina nadomestila plače  
Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile 
po ZIUZEOP znaša nadomestilo plače 80 % osnove, 
vendar ne manj kot znaša minimalna plača.  
Država bo povrnila izplačana nadomestila plač in 
prispevke za socialno varnost od 13. marca - 31. maja 
2020. Nadomestilo, ki ga bo država delodajalcu 
povrnila, je omejeno navzgor z zneskom povprečne 
plače v RS, preračunane na mesec (1.753,84 € bruto). 
Prispevki pa so oproščeni največ od nadomestila 
plače, vendar največ do višine povprečne plače za 
2019 v RS, preračunane na mesec. Če je delavčevo 80 
% nadomestilo plače višje 1.753,84 € bruto, je razlika 
strošek delodajalca. 
Četudi delodajalec ne bo koristil ukrepa povračila 
nadomestila (npr. ker ne bo imel upada prihodkov), 
mora delavcem izplačati nadomestilo plače v višini 80 
% in ne manj kot minimalno plačo. 
Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 
10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila 
plače. 

Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila 
prispevkov za socialno varnost, oddajo REK-1 obrazec 
z navedbo vrste dohodka 1004. Če je izplačano 
nadomestilo višje od povprečne plače, morajo za 
razliko (znesek nad povprečno plačo) oddati REK-1 
obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer 
prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo 

in plačajo (vir FURS). 
Za namene poročanja podatkov za oblikovanje 
pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje 
na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje 
M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile 
pa v polje M02 (vir. FURS). 
Delodajalec o izplačanih nadomestilih, za katere je 
oproščen plačila vseh prispevkov, predloži ločen 
obračun, v katerem prispevke (delojemalca in 
delodajalca) obračuna in prikaže v koloni 
»Obračunani« (delodajalec mora obračunati in plačati 
akontacijo dohodnine). Če je z nadomestilom plače 
izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad 
določeno višino, za slednja ne velja oprostitev plačila 
prispevkov; te prispevke delodajalec poroča v stolpcu 
»Za plačilo«. Za izplačila plače in nadomestila plače, 
za katere se ne prizna oprostitev, se predloži ločene 

obračune, na uveljavljen način (šifre vrste dohodka 
REK-1 1001, 1091; PNiPD 5550). Uvedene so nove 
šifre vrste dohodka: REK-1: 1004 Nadomestilo plače 
za čakanje na delo v času epidemije PniPD: 5552 
Nadomestilo plače za čakanje na delo v času 
epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka (vir: 
FURS). 
 

Sankcije za delodajalca 
Delodajalec, ki delavcem ne izplačuje neto 
nadomestila plače, če odreja nadurno delo in če o 
rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali nekoga 
pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ, mora prejeta 
sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini in plačati globo 
za prekršek (od 3.000 do 20. 000 €). 
 
Delodajalec ne odda vloge za delavce na 
čakanju 
Delodajalec, ki ima delavce na čakanju na 
delo/odsotne zaradi višje sile in ne bo vložil vloge na 
ZRSZ (ker sicer normalno posluje in ne izpolnjuje 
pogojev upada prometa), od teh izplačanih 
nadomestil plače ni oproščen plačila prispevkov za 
pokojninski in invalidsko zavarovanje.  
Vir: OZS 
 

 

DELAVCI, KI DELAJO V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19 

 

Oprostitev plačila prispevkov PIZ in izplačilo 
kriznega dodatka za delavce, ki delajo 
Zakon o interventnih ukrepih ZIUZEOP ( Ur.l. 49/2020 
in 61/2020) določa tudi obveznost izplačila kriznega 
dodatka delavcem, ki delajo,  delodajalec pa je 
oproščen plačila  prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (15,5 % in 8,85 %).  
Zaradi spremembe interventnega zakona ( 99. člen 
ZIUZEOP) delodajalcem v primeru delitve dobička in 
nagrad, ne bo treba naknadno plačevati PIZ 
prispevkov. Tako je dosežen prvotni namen 33. člena, 
da je izplačilo kriznega dodatka in oprostitev plačila 
PIZ obveza in ne izbira delodajalca. 
 

1. Prispevki PIZ za delavce, ki delajo 
Država krije PIZ I in II za delo v obdobju od 13. 3. - 
31. 5. 2020 za delavce, ki delajo. Koriščenje tega 
ukrepa ni izbira delodajalca. Oprostitev se prizna za 
čas, ko zaposleni delajo in prejemajo plačo kot za čas, 
ko zaposleni prejemajo nadomestilo plače (letni 
dopust, bolniška, ...). Oprostitve ni za tista 
nadomestila plače, ki so že oproščena plačila 
prispevkov, bonitete in druge dohodke iz delovnega 
razmerja, ki niso del plače. Delodajalec je oproščen 
plačila PIZ tudi pri delavcih, katerih zadnja plača je 
presegla 3x minimalne plače (2.821,74 € bruto). 
 

Poročanje:  
Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, 
predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ 
(delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v 
koloni »Obračunani« (ostale prispevke ter akontacijo 
dohodnine obračuna in plača). Če je hkrati z izplačilom 
plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, 
premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
nad določeno višino, mora delodajalec od slednjih 

https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/
https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/200403_Delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako.pdf


 

izplačil prispevke plačati, na obračunu jih poroča v 
stolpcu »Za plačilo«. Šifre dohodka. REK-1: 1002 
Plača za delo v času epidemije PniPD: 5551 Plača za 
delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki 
davka  (vir: FURS). 
Če delodajalec za marčevsko plačo še ni upošteval 
oprostitve plačila PIZ jih uveljavlja naknadno tako, da 
predloži popravek z zmanjšanjem predloženega REK-
1 obrazca (vrsta dohodka 1001) in hkrati predloži REK-
1 obrazec za vrsto dohodka 1004. Na REK-1 obrazcih 
tako ločeno poroča za del obdobja, ko do oprostitev 
ni bil upravičen in del obdobja, ko je bil upravičen do 
oprostitve plačila prispevkov. V poljih M se v obeh 
primerih vpiše obdobje celotnega meseca. REK 1 za 
marec - Delodajalec davčnemu organu poroča ločeno 
za del plače, od katere uveljavlja oprostitev plačila 
PIZ. 
Primer: Če je delavec delal cel mesec, se ločeno 
poroča o plači za obdobje od 1. 3. do 12. 3. 2020, in 
sicer z navedbo vrste dohodka 1001 ter ločeno za 
obdobje od 13. 3. do 31. 3. 2020, in sicer z navedbo 
vrste dohodka 1002.  V poljih M se v obeh primerih 
poroča obdobje 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. 
Oprostitev plačila PIZ prispevkov ni pogojena z 
morebitnim davčnim dolgom delodajalca, predložitvijo 
REK obrazcev v zadnjih petih letih, niti z višino 
ustvarjenih prihodkov v letu 2020. 
 

2. Krizni dodatek 
Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela, ob 
plači nakazati krizni dodatek  za delo v obdobju od 13. 
3. - 31. 5. 2020, v višini 200 € za vsak mesec dela 
(oproščen plačila davkov in prispevkov ter se ne 
všteva v letno odmero dohodnine), če delavčeva 
zadnja plača ni presegla 3x minimalne plače (2.821,74 
€ bruto).    
Delavec, ki dela s krajšim delovnim časom, ima 
pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času. 
Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem 
je delavec delal v času epidemije (tudi za marec po 
stališču FURS).  
Primer stroška delodajalca ob izplačilu kriznega 
dodatka in oprostitvi plačila prispevkov za PIZ: 

Bruto I 
delavčeva 
plača v EUR 

PIZ I  
(15,5 
%) 

PIZ II 
(8,85 
%) 

Skupaj 
PIZ 

Krizni 
mesečni 
dodatek  

Razlika v 
prid 
delodajalca 

940,58 157,67 90,02 247,69 

200 

+ 47,69 

1.500,00 232,50 132,75 365,25 + 165,25 

2.000,00 310,00 177,00 487,00 + 287,00 

2.500,00 387,50 221,25 608,75 + 408,75 

2.821,74 437,37 249,72 687,09 + 487,09 

3.500,00 542,50 309,75 852,25 
0 

+ 852,25 

4.000,00 620,00 354,00 974,00 + 974,00 
 

Poročanje  
Ob izplačilu se predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste 
dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo. Na zbirnem REK obrazcu se vpiše podatke o 
delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na 
individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o 
prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega 
dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake 
dohodka. 

Koliko prihrani delodajalec, če izplača krizni dodatek 
in ne plača prispevkov za PIZ lahko preberete v blogu. 
 
 
 

SAMOZAPOSLENI - NADOMESTILO 
ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST  COVID-

19 
 

Uveljavljanje pravice do nadomestila 
samostojnih zavezancev - COVID - 19 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP), prinaša spremembe za 
samostojne zavezance tudi na področju ureditve 
nadomestil v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ( OZZ). Novosti, ki jih zakon prinaša: 
 

1. Nadomestilo plače v breme OZZ od 1. dne 
zadržanosti od dela (56. člen ZIUZEOP) 

V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti 
ZIUZEOP) do predvidoma 31. 5. 2020  se nadomestila 
zaradi nezmožnosti za delo samostojnega zavezanca 
zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po 
tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni do 30 delovnih dni, ki jih je do sedaj kril 
samostojni zavezanec v svoje breme, izplačujejo v 
breme OZZ. 
Začasni ukrep velja tako za vsa nadomestila, ki so 
posledica ugotovljene začasne nezmožnosti za delo 
pred uveljavitvijo tega zakona, kot tudi za vsa tista 
nadomestila, za katera se je začasna nezmožnost za 
delo ugotovila na dan uveljavitve tega zakona ali 
kasneje. 
2.  Višina nadomestila  
ZZZS izplača nadomestilo po ZIUZEOP v odstotku od 
osnove za obračun nadomestila, ki je za prvih 90 dni 
začasne zadržanosti od dela v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja določen v 31. členu 
ZZVZZ, kar je prikazano v spodnji tabeli. Osnovo za 
obračun nadomestila pa predstavlja povprečna 
osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred 
letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od 
dela. 
Razlog zadržanosti % osnove za obračun nadomestila 

01-bolezen 80% 

02-poškodba izven dela 70% 

03-poklicna bolezen 100% 

04-poškodba pri delu 100% 

05-poškodba izven dela po tretji 
osebi 

70% 

Samostojni zavezanci ali njihovi pooblaščenci izplačilo 
nadomestila (tako po ZIUZEOP kot po ZZVZZ) v času 
trajanja epidemije bolezni COVID-19 uveljavljajo z 
izpolnitvijo priložene Vloge za nadomestilo, ki jo 
posredujejo na ZZZS preko spletne strani ZZZS 
Območna enota Ljubljana e-pošta: OELJ@zzzs.si 
Vloga mora biti izpolnjena, lastnoročno podpisana in 
skenirana. 
Vlogo za izplačilo nadomestila po ZIUZEUP je 
potrebno vložiti najpozneje do 30. 9. 2020. 
Rok za izplačilo direktnih zahtevkov se začasno 
podaljšuje. Vsi zahtevki za izplačilo (tako zahtevki za 
izplačilo nadomestila po ZIUZEOP kot navadni 
zahtevki po ZZVZZ) vloženi od 11. 4. 2020 do 30. 9. 
2020 bodo izplačani samostojnemu zavezancu v 30 
dneh po predložitvi popolne vloge. 
 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/200403_Delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako.pdf
https://www.fu.gov.si/
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/koliko-prihrani-delodajalec-ce-ne-placa-piz-in-izplaca-krizni-dodatek-5e92d28f2114e0431c732b47
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/73429f0d-066a-4b82-aeb2-fda1b06435ac/vloga-nadomestilo+-+samostojni+zavezanci+-+od+vklju%C4%8Dno+februarja+2020_i.docx?MOD=AJPERES&CVID=n33aS-Y
mailto:OELJ@zzzs.si


 

DELODAJALCI - NADOMESTILO ZA 
BOLNIŠKO ODSOTNOST  COVID-19 

Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani 
delodajalcev - COVID - 19 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP), prinaša spremembe za 
delodajalce tudi na področju ureditve nadomestil v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ( OZZ). 
Novosti, ki jih zakon prinaša: 
 

1. Nadomestilo plače v breme OZZ od 1. dne 
zadržanosti od dela (56. člen ZIUZEOP) 
Od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) 
do predvidoma 31. 5. 2020  se nadomestila plače, 
ki bi jih delodajalec zaradi nezmožnosti za delo 
(bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji 
osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna 
bolezen) moral do 30. delovnega dne izplačati v 
svoje breme, izplačujejo v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  
povrne izplačano nadomestilo plače v višini, v 
kateri je dolžan delodajalec obračunati nadomestilo 
delavcu v skladu z ZDR-1. Pri obračunu se uporabi 
urna osnova za nadomestilo v breme delodajalca, 
izračunana na podlagi plače delavca iz obdobja, ki 
je določeno po ZDR-1 ali kolektivni pogodbi. 
Za posamezni razlog zadržanosti se upošteva % 
osnove, ki izhaja iz 137. člena ZDR-1: 

Razlog zadržanosti 
% osnove za obračun 

nadomestila 

01-bolezen 80% 

02-poškodba izven dela 80% 

03-poklicna bolezen 100% 

04-poškodba pri delu 100% 

05-poškodba izven dela po 
tretji osebi 

80% 

Refundacija izplačanega nadomestila plače zaradi 
zadržanosti od dela do 30. delovnega dne je mogoča 
na podlagi vloženega posebnega zahtevka COVID-19 
zahtevek, ki se vloži elektronsko. Za pripravo zahtevka 
lahko delodajalec uporabi pripomoček, ki ga je 
pripravil ZZZS za Pripomoček-COVID-19-dejanski obračun-2020-2.0 
oz. Pripomoček-COVID-19-fiksni obračun-2020-2.0 obračun, ali pa 
zahtevek, ki mora vsebovati podatke, ki so navedeni 
na predzadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki 
ga delodajalec pripravi iz svojega programa za 
obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki. 
Če je delavec tudi od 31. delovnega dne zadržanosti 
od dela še vedno v bolniškem staležu, delodajalec 
prav tako izplača nadomestilo plače v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar za to 
obdobje začasne nezmožnosti za delo vloži ločen 
refundacijski zahtevek, ki se je že do sedaj uporabljal 
za obračune za nadomestila v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (navadni zahtevek). 
Zahtevek za refundacijo po ZIUZEOP (COVID-19 
zahtevek) je potrebno vložiti po izplačanem 
nadomestilu plače, najpozneje do 30. 9. 2020. 
Vsi refundacijski zahtevki (tako COVID-19 zahtevki kot 
tudi navadni refundacijski zahtevki) vloženi od 11. 4. 

2020 do 30. 9. 2020 bodo izplačani v 60 dneh po 
predložitvi popolnega zahtevka. 
 

2. Nadomestilo plače za čas začasne 
zadržanosti od dela zaradi bolezni ali 
poškodbe v času čakanja na delo ali 
odsotnosti zaradi višje sile (27. člen ZIUZEOP) 

Zavarovanec, pri katerem je ugotovljena začasna 
zadržanost od dela zaradi bolniškega staleža, ima 
pravico do nadomestila ne glede na to, ali je bil pred 
ali po datumu pričetka bolniškega staleža, odsoten z 
dela zaradi razporeditve na čakanje ali zaradi višje sile 
(višja sila je v primeru npr. varstva otrok zaradi zaprtja 
vrtcev, nezmožnosti prihoda v službo zaradi ustavitve 
javnega prevoza). 
V tem primeru je bolniški stalež primarni razlog 
odsotnosti z dela. Gre za začasni ukrep, ki predstavlja 
odmik od do sedaj veljavnega stališča, po katerem je 
bil bolniški stalež primarni razlog odsotnosti z dela le 
v primeru, če je bil zavarovanec razporejen na 
začasno čakanje na delo šele po nastopu bolniškega 
staleža. 
Če pa je zavarovanec ob odločitvi o začasnem čakanju 
na delo ali med trajanjem začasnega čakanja na delo 
upravičen do dela s krajšim delovnim časom na 
podlagi predpisov s področja socialnih zavarovanj, 
ZZZS izplačuje delodajalcu nadomestilo plače v 
sorazmernem delu glede na delavčevo dejansko 
delovno obveznost, delavec pa zadrži pravico do 
nadomestil oziroma prejemkov na podlagi posebnih 
predpisov. 
 

3. Oprostitev plačila prispevkov za delavce, ki 
so na bolniškem staležu (33. člen ZIUZEOP) 

Delodajalce v zasebnem sektorju se oprosti plačila 
prispevka zavarovanca in delodajalca za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za delavce v delovnem 
razmerju za izplačane plače za delo v obdobju od 13. 
3. 2020 do 31. 5. 2020. 
Oprostitev velja samo za tiste delavce, ki v času 
uporabe interventnih ukrepov še naprej opravljajo 
delo in prejemajo plačo, in tudi za čas, ko so delavci 
na dopustu in prejemajo nadomestilo plače v skladu 
drugim odstavkom 137. člena ZDR-1. 
Oprostitev pa se ne prizna za delavce, ki so v 
bolniškem staležu, za katerega delodajalec izplača 
nadomestilo plače v breme ZZZS, to pa je v naslednjih 
primerih: 

− od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, 
izolacije, spremstva (navadni zahtevek za 
refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni 
obliki), 

− od 31. delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih 
primerih (navadni zahtevek za refundacijo preko 
SPOT, vmesnika ali v papirni obliki), 

od prvega dne odsotnosti od 11. 4. 2020 do 
predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP 
zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe 
izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, 
poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred 
ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje 
breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na 
spletni strani ZZZS). 
 

http://www.zzzs.si/ezahtevek
http://www.zzzs.si/ezahtevek
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/6097634e-e645-4549-ad23-bde49ce0a78c/Pripomo%C4%8Dek-COVID-19-dejanski+obra%C4%8Dun-2020-2.0.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=n79Rt8f
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/19a282a0-7651-4c65-9fe8-6f1909d10592/Pripomo%C4%8Dek-COVID-19-fiksni+obra%C4%8Dun-2020-2.0.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=n7vbFQT


 

FURS - ODLOG OZIROMA OBROČNO 
PLAČILO DAVKA ZARADI EPIDEMIJE 

BOLEZNI COVID-19 
 

Na spletni strani FURS je objavljeno obvestilo glede 
plačila dajatev.  V primeru, da samostojni podjetnik 
oziroma podjetje izgubi sposobnost pridobivanja 
prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19, lahko 
zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo dajatev. 
V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne 
tečejo. 
Povezava do obrazca in   navodil 

Vlogo lahko vložijo pravne osebe, samostojni 
podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno 
opravljajo dejavnost. 
Vloga se lahko vloži za čas veljavnosti Zakona o 
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju 
(ZIUJP) do sprejetja sklepa Vlade RS, da so prenehali 
razlogi za ukrepe, uvedene s tem zakonom. 
Vlogo zavezanec odda: 

− Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, 
kjer je zavezanec vpisan v davčni register 

− Elektronsko preko storitev elektronskega 
poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument 

Viri: FURS 
 

 
  

SEKCIJE 
 
 

ODLOK O PREPOVEDI PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV – NAVODILA 

ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Ur.l. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20 z dne 28. 3. 2020) 
določa omejitev gibanje prebivalstva zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19 in začasno 
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije.  
V skladu z Odlokom so dovoljene le izjeme, ki so 
navedene v 2. členu. Dejavnosti, ki so naštete na 
prejšnjih straneh glasila so se lahko začele opravljati 
postopoma, zadnje objavljene sprostitve veljajo od 
4.5.2020 in sicer:  
− prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega 

prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, 
− storitve na področju dejavnosti higienske nege: 

frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in 
pedikura 

− saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali 
−  strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih 

lokalov,  
− storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, 

obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve 
izdelave ključev, 

− storitve na področju fotografske dejavnosti, 
fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. 

 

Navodila za opravljanje posameznih dejavnosti 
Pri opravljanju zgoraj navedenih izjem je potrebno 
upoštevati vsa Navodila ministrstva za delo v servisnih 
storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih 
trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih 
ukrepov v času epidemije in Navodila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.  
Do 5.5.2020 so bila objavljena naslednja navodila: 
1. Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov  

2. Priporočila za gostinske lokale in njihove 
zaposlene 

3. Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih 
storitvah ter živilskih in tehničnih trgovinah  

4. Higienska priporočila za opravljanje frizerskih 
storitev med epidemijo COVID-19 

5. Higienska priporočila za opravljanje kozmetičnih 
storitev med epidemijo COVID-19 

6. Higienska priporočila za izvajanje obrtniških in 
servisnih del ter dimnikarskih storitev na domu v 
času epidemije COVID-19 

7. Higienska priporočila za opravljanje masažnih 
storitev med epidemijo COVID-19 

8. Higienska priporočila za izvajanje gostinske 
dejavnosti na terasah in letnih vrtovih med 
epidemijo COVID-19 

9. Higienski ukrepi v fotokopirnicah med epidemijo 
COVID-19 

10. Higienska priporočila za urarstva, zlatarstva in 
izdelavo ključev ob postopnem sproščanju 
nekaterih omejitvenih ukrepov med epidemijo 
COVID-19 

11. Higienska priporočila za izvajanje storitev: 
izdelava in popravila na področju tekstilne, 
obutvene in usnjarske dejavnosti v času epidemije 
COVID-19 

12. Higienski ukrepi v knjigarnah in papirnicah v času 
epidemije COVID-19 

13. Higienski ukrepi v trgovinah z oblačili v času 
epidemije COVID-19 

14. Higienski ukrepi v trgovinah z obutvijo v času 
epidemije COVID-19 

15. Higienski ukrepi v knjižnicah v času epidemije 
COVID-19 

16. Priporočila za upravljavce golf igrišč in igralce  
17. Higienska priporočila za uporabo športno 

rekreativnih površin na prostem, športnih objektov 
na prostem in na površinah za šport v naravi ob 
postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih 
ukrepov 

 

18. Priporočila za prehod na izvajanje dejavnosti 
muzejev in galerij ob epidemiji COVID-19 

19. Priporočila za lovce  

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/odlog_obrok_covid19_po.n.docx
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/
https://www.gov.si/novice/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_izvajalce_posebnih_linijskih_prevozov_v_casu_epidemije_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_gostinske_lokale_in_njihove_zaposlene_ob_epidemiji_novega_koronavirusa_01.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_gostinske_lokale_in_njihove_zaposlene_ob_epidemiji_novega_koronavirusa_01.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocilo_stranka_prostem_tehnicni_pregledi_delavnice_za_tahografe_splet_01.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocilo_stranka_prostem_tehnicni_pregledi_delavnice_za_tahografe_splet_01.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/frizerske_storitve_za_splet_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/frizerske_storitve_za_splet_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kozmeticni_saloni_za_splet_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kozmeticni_saloni_za_splet_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/servisna_dejavnost_na_domu.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/servisna_dejavnost_na_domu.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/servisna_dejavnost_na_domu.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_opravljanje_masaznih_storitev_med_epidemijo_covid-19_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_opravljanje_masaznih_storitev_med_epidemijo_covid-19_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/gostinstvo_terase_in_vrtovi.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/gostinstvo_terase_in_vrtovi.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/gostinstvo_terase_in_vrtovi.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/fotokopirnice_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/fotokopirnice_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlatarne_urarne_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlatarne_urarne_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlatarne_urarne_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlatarne_urarne_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izdelava_popravila_tekstil_obutev_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izdelava_popravila_tekstil_obutev_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izdelava_popravila_tekstil_obutev_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izdelava_popravila_tekstil_obutev_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjigarne_papirnice.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjigarne_papirnice.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienski_ukrepi_v_trgovinah_z_oblacili_v_casu_epidemije_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienski_ukrepi_v_trgovinah_z_oblacili_v_casu_epidemije_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/trgovine_z_obutvijo_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/trgovine_z_obutvijo_4._5._2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/dolocila_in_priporocila_gzs_in_nijz_-_covid-19_21042020_1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/muzeji.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/muzeji.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_lovce.pdf


 

20. Higienska priporočila za izvajanje nepremičninskih 
poslov med epidemijo COVID-19 

 

Na spletni strani Ministrstva so objavljena vprašanja i 
odgovori Vprašanja in odgovori glede začasne 
prepovedi prodaje blaga in storitev. 
 

 
 

PREPREČEVANJE OKUŽBE Z 
VIRUSOM SARS-COV-2 

 

Ukrepi za preprečevanje okužbe 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je 
tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo 
okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne 
preventivne ukrepe.  
Tveganje za okužbo in širjenje okužbe zmanjšamo z 
izvajanjem naslednjih ukrepov: 
− Redno in temeljito si umivamo roke z milom in 

vodo. 

− V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke 
razkužimo z namenskim razkužilom za 
roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo 
najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno 
samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože. 

− Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z 
nečistimi/neumitimi rokami. 

− Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake 
nalezljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 
metra. 

− Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden 
zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v 
zgornji del rokava). 

− Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med 
odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

− Upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar 
pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami 
izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo 
1,5 m, v trgovino gremo čim manjkrat in takrat, ko 
ni veliko ljudi, kar največ poskusimo opraviti preko 
spletnih strani. 

− uporaba alternativnih metod nakupovanja, kot so 
spletna prodaja in dostava na varen način, pri 
čemer dostavljavec ne vstopa v naš dom.  

 

 

 

PRISPEVKI IN DAVKI 

 
 

Pri plačilu davkov in prispevkov se v času epidemije s koronavirusom upošteva Zakon o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP) in Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). Informacije 
so navedene na prejšnjih straneh glasila. 
 
 

POENOSTAVLJENO PLAČEVANJE 
PRISPEVKOV   

Samozaposleni in družbeniki lahko plačujejo 
prispevke z enim e-računom 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je uvedla 
plačevanje obveznosti na podlagi e-računa za 
družbenike in samozaposlene, (npr. samostojni 
podjetniki, kulturniki, športniki, odvetniki) in so sami 
dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. 
Zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost 
lahko še vedno uporablja način plačevanja obveznosti, 
kot doslej.  
V primeru, da se zavezanec za plačilo prispevkov 
odloči za poenostavitev plačevanja mora pri svoji 
spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v 
Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom 
Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike 
Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 
Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za 
»Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše 

davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z 
oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja tudi 
s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-
računom. 
FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna 
dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo 
vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah 
in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal 
zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v 
enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval 
tudi obvestilo v pdf obliki. 
E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko 
do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo 
lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem 
neposredno poravnal znesek obveznosti. 
Zavezanec bo na ta način vsak mesec na enem e-
računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost: 
PIZ, ZZ, prispevke za starševsko varstvo in prispevke 
za primer brezposelnosti.   
Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na 
predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf
https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/


 

in plačilo te obveznosti. Obračune je treba preko 
eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa 
poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli 
mesec. E-račun bo izdan po predložitvi obračuna. 
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA  

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu določena 
glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki nimajo plač, 
plačujejo prispevke od osnove, od katere plačujejo 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Do 15. dne v 
mesecu je potrebno preko sistema eDavki davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem 
obrazcu (OPSVZ), oziroma se obračun šteje za 
predložen na osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, 
ki ga pripravi FURS.   
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov 
Do konca leta 2017 je veljalo prehodno obdobje in je 
bila osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in zaposlovanje 
58 % povprečne plače v Sloveniji. Od leta 2018 dalje 
je osnova za prispevke za socialno varnost  60 % 
povprečne plače za preteklo leto. 
Povprečna letna plača za leto 2018 je 1.681,55€, 
najnižja osnova za plačilo prispevkov je 1.008,93€ 
(60% x 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ (3,5 
kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnik plačuje 
od februarja 2019 dalje so v višini 385,42€, najvišji 
pa 2.248,23€. 
Če želi samozaposleni zavezanec plačevati prispevke 
od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je 
določena na podlagi doseženega dobička, v obračunu 
prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek 
zavarovalne osnove, od katere želi prispevke 
plačevati. Posebno obvestilo davčnega organa o 
zvišanju zavarovalne osnove ni potrebno. 
Zasebniki plačajo prispevke na prehodni račun: 
− akontacijo dohodnine do 10. v mesecu, 
− prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec,  
− dajatve za zaposlene na dan izplačila plač, 
 

Obrazec obračun prispevkov 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki 
sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec. 
 
 
 
 

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2019 
najmanj 85% povprečne letne plače za preteklo leto.  
Od februarja 2019 dalje je najnižja zavarovalna 
osnova 1.429,32€ (85% povprečne letne plače za 
leto 2018, ki je 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ 
(3,5 kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer 
najmanj v višini 545,99€ in največ v višini 
2.248,23€. 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki 
sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec.  
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA - POPOLDANCI 

Pavšalni prispevki za zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za popoldanski s.p. 
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
(popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju 
navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo pavšalni 
prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicno bolezen in pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
1. Od 1.1.2020 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 36,92€ in sicer 
9,23€ (povprečna plača oktober 2019 =  1.741,70€ 
x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 27,69€ 
(25% povprečne plače oktober 2019 = 1.676,38€ 
x 6,36%). Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne 
glede na število dni opravljanja dejavnosti v 
posameznem mesecu. 

2. Od 1.4.2020 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36,56€.  

(doslej 35,05€)Prispevek se določi s Sklepom o 

določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja  (Ur.l.18/2020 z dne 11.3.2020) in 
velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega 
dela do marca naslednjega koledarskega leta. 
V primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu 
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha 
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj 
kot 15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ. 



 

Skupni pavšalni prispevki so 73,48€ (36,56€ + 
36,92€), ki se jih plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 36,56€ od 1.4.2020 do 31.3.2021 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 36,92€ od 1.1.2020 
 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX €  
 

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 36,56€  od 1.4.2020 do 31.3.2021 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 36,92€ od 1.1.2020 

Obračun prispevkov – oddaja obrazca v eDavke 
Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki 
opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so morali 
zavezanci (popoldanci) prvič oddati za januar 2018. 
Zavezanec mora oddati obračun do 15. v mesecu za 
pretekli mesec, če FURS do 10. v mesecu v sistem 
eDavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je 
ta obračun napačen. 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE 
Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. 
Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun 
minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače 
predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa 
znesek povprečne plače preteklega leta. 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za delavce v 
delovnem razmerju je  60 % zadnje znane povprečne 
letne plače v Sloveniji, preračunane na mesec 
(144.člen ZPIZ-2). Če je izplačana plača oziroma 
nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od 
razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi 
prispevki.  
Ta razlika vpliva le na obračunavanje in plačevanje 
prispevkov. To pomeni, da delodajalcem razlike do 
najnižje osnove ni treba prišteti k bruto plači v enakem 
smislu kot to velja za dodatke, torej se zaradi te razlike  
delavčeva bruto plača ne spremeni. Zaradi 

obračunanih prispevkov pa ta razlika posredno vpliva 
na delavčevo neto plačo. 
Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma 
(410. člen ZPIZ-2) in je v prehodnem obdobju od 2015 
do vključno 2017 znašala osnova 52 %, v letu 2018 
54 %, v letu 2019 56%, v letu 2020 pa 58% 
povprečne plače. 
Za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 je najnižja 
osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju 975,30 €  (58 % x 
1.681,55 €), za izplačila od 1.3.2020 dalje pa je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju 1.017,23 €  
(58 % x 1.753,84 €). 
 

PRISPEVEK KRATKOTRAJNO DELO 
Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela v 
mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 
desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z 
največ desetimi zaposlenimi. Opravlja ga lahko 
zakonec ali zunajzakonski partner, starši ali otroci 
lastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe, ki 
lahko opravljajo pomoč v podjetju največ 40 ur 
mesečno in za to ne prejmejo plačila. 
Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem 
kratkotrajnem delu (ime, naslov in davčno številko 
osebe, ki opravlja kratkotrajno delo, uro začetka in 
zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, skupno 
mesečno število ur opravljenega kratkotrajnega dela).  
Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, 
zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni (obrazec M12) in za čas opravljanja dela preko 
eDavkov oddajati  REK-2 (vrsti dohodka 1509). 
Znesek za zavarovanje za  poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni  je  od 1. 2. 2020 v višini 5,23€ 
(0,30% PP za oktober 2019 = 0,3% x 1.741,70€) se 
plača na TRR: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: SI19 
davčna številka 45004.  
 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
ŠTUDENTSKO DELO 

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za 
opravljeno uro začasnih in občasnih del (Ur.l.17/2019) 
določa od 1. aprila do 31.12.2019 minimalno bruto 
urno postavka  za študentsko delo v višini 4,89 € od 
1.1.2020 dalje pa 5,40 €. 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko 
opravljajo: 
− osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so 

že dopolnile 15 let, 
− osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji, 
− osebe s statusom udeležencev izobraževanja 

odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo 
po javno veljavnih programih osnovnega, 
poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja. 



 

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je 
vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. 
Od zneska na študentski napotnici se plačujejo: 
− prispevki za PIZ v višini 15,5%. 
Delodajalec na znesek na napotnici plača: 
− prispevek za PIZ v višini 8,85%, 
− prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36%, 
− prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

v višini 0,53%, 
− koncesijsko dajatev v višini 16% in  
− dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00%. 
 
 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
DELO UPOKOJENCEV 

 

Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna 
dela upokojencev se usklajuje z rastjo minimalne 
plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki 
ureja minimalno plačo. Znesek urne postavke je 
objavljen v Odredbi o višini urne postavke in višini 
dohodka za opravljeno začasno ali občasno 
(Ur.l.11/2020 z dne 25.2.2020) 

Urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo  
je do 29.2.2020 znašala 4,76 €, najvišji skupni 
dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo ne 
sme presegati 7.127,68 €.  
Od 1.3.2020  je najnižja bruto urna postavka za 
opravljeno začasno ali občasno delo  5,05 €, letni 
znesek pa 7.562,47 €.  
 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2020 je znašala 1.799,66€, neto  
plača pa 1.169,91€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
februar 2020 je znašala 1.803,08€, neto 1.171,24€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 
2019 - februar 2020  je znašala 1.820,51€, neto 
1.185,83€. 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI APRIL 2020 
 

 PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

 Bruto zavarovalna osnova v EUR 1.052,30€ 

(60% PP 2019=60% X 1.753,84 €) 
1.490,76€ 

(85% PP 2019=85% X 1.753,84€) 
6.138,44€ 

(3,5 kratnik PP 2019) 
prispevek TRR stopnja referenca 

PIZ  SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 256,24 362,99 1.494,71 
ZZ  SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 141,54 200,51 825,60 
Starš. 

var.   

SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 2,10 2,98 12,29 
Zaposl.  SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 2,10 2,98 12,28 
 PRISPEVKI SKUPAJ  401,98 569,46 2.344,88 

 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke = 60% PP leto 2019 (PP za 2019 je 1.753,84€), prispevki skupaj 401,99€
         

1.052,30 € 

2. ZASEBNIK: Osnova za prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 
25%, vendar najmanj do višine 60% PP za leto 2019 (60% x 1.753,84€= 1.052,30€)     
     

individualno 

3. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 85% PP za leto 2019 (85% x 1.753,84€=1.490,76€), 
prispevki skupaj: 569,46€         

1.490,76€ 

4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2018 (3,5 x 1.681,55€), 
prispevki skupaj: 2.344,88€ 

 

6.138,44 € 

 

OLAJŠAVE 
1. Splošna olajšava mesečna olajšava € letna olajšava € 

- letni dohodek do 13.316,83 € (mesečni do 1.109,74 €) 291,67 + (1.558,37-1,40427 x bruto dohodek) 3.500,00 + (18.700,38 -1,40427 x skupni dohodek) 

- letni dohodek nad 13.316,83 € (mesečni nad 1.109,74€) 291,67 3.500,00 

2. Posebna olajšava:   1. otrok       203,08 2.436,92 

                                 2. otrok 220,77 2.649,24 

                                 3. otrok 368,21 4.418,54 

3. za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta) 291,67 3.500,00 

4. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  2.819,09 

5. za dohodke iz delovnega razmerja:                                    
- mesečni bruto dohodek do 1.109,74€ 

291,67 + (1.558,37-1,40427 x bruto dohodek) 
Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva 

povečana splošna olajšava, se davčna osnova 
zmanjša za 291,67€ - mesečni bruto dohodek  nad 1.109,74€ 291,67 

 
 

 
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

Vrsta izplačila Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

Neobdavčeni znesek za prehrano (na dan prisotnosti, najmanj 4 ure dela), prisotnost na delu nad 10 ur - za vsako dopolnjeno 

uro nad 8 ur + 0,76€ 
6,12 € 

+ 0,76 € 
Terenski dodatek 4,49 € 

Prevoz na delo (neobdavčeno  po uredbi od 1.8.2008) 0,18 € 

Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno  po uredbi) 0,37 € 

Regres za letni dopust  

Najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je povprečna plača za predpretekli mesec) 1.799,66 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji 

 

6-8 ur 7,45 € 

8-12 ur 10,68 € 

nad 12 ur 21,39 € 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 
namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  APRIL 2020 20 2 22 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 160 16 176 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 36,56      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 36,92  

 
 
 

    
SKUPAJ 73,48  

 
    

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača FEBRUAR 2020 1.799,66 1.169,91  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR-FEBRUAR 2020 1.803,08 1.171,24   Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 
15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  DECEMBER - FEBRUAR 2020 1.820,51 1.185,83  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2019 1.753,84 1.190,74   Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Povprečna bruto plača (PP) 2017 1.681,55 1.092,74  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2020 940,58  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Minimalna plača od 1.1.2019 886,63  Dohodnina LESTVICA  SI19 DŠ-40002 

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  
DOHODNINE 

 MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  
DOHODNINE neto davčna 

osnova nad 

€ 

neto davčna 
osnova do € 

znesek 
dohodnine € 

SKUPAJ 
 neto davčna 

osnova nad €  
neto davčna 
osnova do € 

znesek 
dohodnine € 

SKUPAJ 

 8.500,00  16 %   708,33    16 % 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00  708,33 2.083,33 113,33 + 26 %  nad  708,33 

25.000,00 50.000,00 5.650,00  + 33 % nad 25.000,00  2.083,33 4.166,67 470,83 + 33 %  nad 2.083,33 

50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00  4.166,67 6.000,00 1.158,33 + 39 %  nad 4.166,67 

72.000,00  22.480,00 + 50 % nad 72.00,00  6.000,00  1.873,33 + 50 %  nad 6.000,00 
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