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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je  na 
pristojna ministrstva posredovala predloge in 
pripombe na več kot 50 predpisov. Aktivno je bila 
vključena v pripravo protikoronskih zakonov in 
odlokov, v zvezi z preprečevanjem širjenja okužbe 
koronavirusa in sodelovala na sejah Ekonomsko-
socialnega sveta, odborov v Državnem zboru RS in 
Državnem svetu RS. 
  

I.  ZASTOPANJE 

1.1. Delovnopravna, socialna in zdravstvena 
zakonodaja 

− Umestitev samozaposlenih v PKP (oprostitev plačila 
prispevkov, upravičenost do  univerzalnega 
temeljnega dohodka) 

− ZRSZ povrnil nadomestilo plače za čakanje na delo 
tudi delodajalcem, ki zaradi zavajajočega sklepa 
niso oddali nove vloge 

− Ukrep čakanje na delo velja za vse dejavnosti 

− Podaljšanje ukrepa čakanje na delo doma in ukrepa 
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa 

− Izboljšanje poroštvene sheme 
− Delno povrnjen izgubljen dohodek za 

samozaposlene (karantena in višja sila) 
− Primerjava upada prometa glede na število 

zaposlenih pri ukrepu nekriti fiksni stroški 
− S skupnim dopisom delodajalskih organizacij smo 

dosegli zavrnitev predlaganih zakonskih določil v 
predlogu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. 
Sprejeta bodo le zakonska določila nove EU 
direktive.  

  

1.2. Davčna zakonodaja 
− Oprostitev plačila davka na motorna vozila za 

pogrebna vozila in preprečitev nesorazmerne 
obdavčitve v Zakonu o davku na motorna vozila 
(ZDMV-1) 

− Spremembe v Zakonu o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (samodejen prvi 
vpis podatkov o dejanskih lastnikih za samostojne 
podjetnike posameznike, posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost in enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih je edini 
družbenik fizična oseba) 

  

1.3. Izboljšanje pogojev za posamezne 
dejavnosti 

− Razdelitev brezplačnih zaščitnih mask za 
samozaposlene in mikro podjetja (do 4 
zaposlenimi) 

− Umestitev nadomestila za izvajalce občasnega 
prevoza v PKP (avtobusni prevozniki) 

− Subvencioniranje nakupa pnevmatik energijskega 
razreda A in B za tovorna vozila in avtobuse 

− Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(preprečevanje tuje nelojalne konkurence – 
dodatni pogoji za pridobitev licence Skupnosti) 

− Uvedba posebnega cestninskega razreda R2 
(dvoosna vozila nad 3,5 t) 

− Uvrstitev voznikov v mednarodnem cestnem 
prometu med izjeme pri prehajanju meje 

− Podaljšanje dokumentov za vozila in voznike, ki so 
potrebni pri izvajanju dejavnosti cestnega prometa 
(prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, 
vozniška kvalifikacija voznika, registracija novih 
vozil, certifikati ADR) 

− Sprememba Odredbe o omejitvi prometa na cestah 
v RS (začasno odpravljena prepoved prometa za 
TV) 

− Sprejet začasni ukrep – dovoljeno odstopanje od 
časov voženj in počitkov 

− Vzpostavitev režimov prevoza potnikov in 
uskladitev priporočil z NIJZ 



 

− Predavanje v okviru Tehnološke konference o 
kalkulaciji cene delovne ure 

− Priprava priporočila za ravnanje avtoserviserjev v 
času korona virusa (za delodajalce, zaposlene in 
stranke) 

− Uvedba sistema proizvajalčeve razširjene 
odgovornosti in olajšanje poročanja v Zakonu o 
varstvu okolja 

− Vključitev neodvisnih avtoserviserjev v javne 
razpise 

− Preprečitev sprejema Zakona o proračunskem 
skladu za investicije v prometno infrastrukturo 

  

2. SVETOVANJE 

− V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 
16.000 individualnih svetovanj v zvezi s 
protikoronskimi zakoni, s področja gospodarskega, 
delovnega in civilnega prava, davčne zakonodaje, 
računovodstva, obračuna plač, financ, napotitve 
delavcev na delo v tujino, čezmejnega opravljanja 
storitev, varstva okolja, varstva in zdravja pri delu, 
sekcij ter drugih področij, ki pomembno vplivajo na 
poslovanje podjetij. 

  

3. INFORMIRANJE 

− Na področju informiranja je OZS v letu 2020 
dosegla rekordne rezultate, saj so člani OZS zaradi 
epidemije Covid-19 informacije zbornice 
potrebovali bolj kot kadarkoli prej. 

− Pripravili 120 sporočil za javnost in več sto 
odgovorov na novinarska vprašanja. 

− Predsednik OZS Branko Meh in drugi funkcionarji 
so bili stalnica v osrednjih informativnih oddajah. V 
tem letu se je medijska pojavnost OZS potrojila. 

− članom je bilo poslanih več kot 100 e-novic z 
aktualnimi informacijami. Branost se je v tem času 
prav tako potrojila, zabeleženo 800.000 bralcev. 

− Ob pričetku epidemije je bil na spletni strani OZS 
ustvarjen poseben zavihek, z ažurnim objavljanjem 
vseh informacij in pojasnil glede opravljanja 
dejavnosti, v povezavi s koronavirusom. 

− Obveščanje o aktivnostih zbornice na družabnih 
omrežjih. Na Facebook strani je bilo v nekaj 
mesecih pridobljenih kar 5000 novih sledilcev, ena 
objava pa je dosegla tudi 100.000 oseb, kar je 
izjemen rezultat. 

− izdaja 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik, 
ki jo v začetku meseca prejmejo vsi člani OZS. 

− Revijo je bila obogatiena s ponudbo dodatnih 
možnosti za oglaševanje: zakup PR vsebin, zakup 
različnih marketinških paketov. 

− v vseh številkah revije je izšla tradicionalna 
svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki s 
pravnimi in davčnimi nasveti, vzorci poslovanja in 
številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga 
pri njihovem poslovanju in korektnemu odnosu do 
poslovnega okolja. 

  

 

4. SPLETNA STRAN  MOJ OBRTNIK 

Koronakriza je prinesla spremembe tudi pri načinu 
zakupa oglasnega prostora. Podjetja so marketinške 
proračune pošteno oklestila. Denar, ki ga namenjajo 
oglaševanju, pa je bolj usmerjen v spletni marketing. 
OZS se je  na potrebo po oglaševalskem prostoru na 
digitalu takoj odzvala in na spletno 
stran www.mojobrtnik.com dodala prostor za še več 
banner oglasov in prostor za objavo PR vsebine. 
Hiter odziv z naše strani je rezultiral v porastu 
oglaševanja na digitalu, predvsem v mesecu 
novembru in decembru 2020. 
 

5. IZOBRAŽEVANJE 

− Več kot 200 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, 
srečanj strokovnih sekcij, z več kot 4000 
udeleženci; člani so se udeležili dogodkov 
brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji. 

− Brezplačni pedagoško andragoški seminarji za 
mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih 
šol s sodelovanjem OZS v dveh konzorcijih. V letu 
2020 sta bili izvedeni dve tri-dnevnih usposabljanji 

− Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih 
seminarjev ter sedem Pedagoško-andragoških 
seminarjev 

− K mojstrskemu izpitu je v letu 2020 v dveh 
pristopnih rokih na novo pristopilo 226 kandidatov 
za različne mojstrske nazive, kar predstavlja 
najvišji vpis po letu 2008. 

− Na sedežu OZS so bile organizirane priprave na 
strokovno-teoretične dele izpitov in sicer za nazive 
zidarski mojster, tesarski mojster, mojster klepar-
krovec  

− Uspešno so bili izvedeni prvi zaključni izpiti v 
vajeniškem sistemu izobraževanja. Vajenci so 
dosegli pričakovane poklicne kompetence. 
Zaključno izpiti so kljub Covid-19 potekali brez 
večjih težav z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

− Na zahtevo OZS sta bila uspešno dodana še 2 
izobraževalna programa v vajeniški obliki 
izobraževanja, in sicer avtoserviser in 
avtokaroserist. Programa se bosta začela izvajati v 
šolskem letu 2021/2022. 

− Opravljenih je bilo več kot 500 svetovanj v povezavi 
s poklicnim in strokovnim izobraževanjem, 
izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom v 
podjetjih in Covid-19. 

− Podane so bile zahteve za uvedbo vajeništva v 
Pomurju za programa oblikovalec kovin - orodjar in 
mehatronik operater, ter klepar – krovec v centralni 
slovenski regiji. 

 

6. DOGODKI 

− 6. Tradicionalno Zimsko srečanje obrtnikov in 
podjetnikov z družinami na Kopah. 

− Dan obrtnic in podjetnic. 
− Predstavitev logotipa in prapora sekcije 

slikopleskarjev 

http://www.mojobrtnik.com/
http://www.mojobrtnik.com/


 

− Muzejska razstava »Malar nam polepša življenje« o 
slikopleskarstvu na Slovenskem v Gorenjskem 
muzeju v Kranju 

− Predstavitev panog kamnosek in slikopleskar na 
sejmu Informativa 

  

7. MOZAIK PODJETNIH 

− bonitetno shemo sestavlja preko 100 zunanjih 
ponudnikov ugodnosti ter več sto članov zbornice. 

− Kljub Covidu-19 se je obdržalo sodelovanja s 
partnerji in sodelovali na več sekcijskih dogodkih. 
Z Zavarovalnico Triglav je bilo nadgrajeno uspešno 
sodelovanje ter online preverjanje članstva tako, 
da smo na podlagi njihove ponudbe uspeli pridobiti 
kar nekaj novih članov. 

− Za online preverjanje so stekli dogovari tudi z Big 
Bangom. 

− V času zaprtja dejavnosti so bili s partnerji izvedeni 
samostojni webinarji (preko 15). 

− Komunikacija je bila preusmerjena na samostojne 
Mozaik e-novice ter novo rubriko predstavitve 
partnerjev v reviji Obrtnik podjetnik. 

− S partnerji so bile pripravljene tudi posebne 
ponudbe za reševanje njihovih stisk, kot so npr. 
brezstično plačevanje, QR spletni meni. 

  

8. NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

− Organiziranih je bilo 13 virtualnih izobraževanj s 
področja internacionalizacije, marketinga, 
digitalizacije in financiranja. 

− Soorganiziranih je bilo 11 virtualnih mednarodnih 
poslovnih srečanj z več kot 2.500 tujimi podjetji in 
100 slovenskimi podjetji (opravljenih je bilo 1.700 
B2B sestankov). 

− 250 objav tujih poslovnih priložnosti. 
 

9. SODELOVANJE V POSTOPKIH PRIPRAVE 

PREDPISOV oz. UREDITEV PROBLEMATIKE 

− Protikoronskih zakonov 
− Zakona o delovnih razmerjih 
− Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
− Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju 
− Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 
− Pravilnika o poklicnih boleznih 
− Zakona o ohranjanju rokodelstva 
− Gradbenega zakona 
− Uredbe o varnosti in zdravju pri delu na premičnih 

gradbiščih 
− Zakona o prevozih v cestnem prometu (jasnejša 

opredelitev prevozne pogodbe in obvezne 
sestavine računa za opravljeno storitev, obstoj 
možnosti fleksibilnih oblik zaposlovanja) 

− Zakona o cestah (ureditev odvoza pokvarjenih in 
poškodovanih vozil) 

− Pridobitev ugodnejših kreditnih pogojev za sektor 
cestnega transporta (v sodelovanju s SID banko in 
MZI) 

− Neposredno podelitev koncesij za izvajanja GJS-
IJPP malim in mikro podjetjem 

− Zakona o pravilih cestnega prometa (zaseg vozila, 
parkiranje tovornih vozil) 

− Zakona o cestninjenju (znižanje višine glob za 
napake voznika v postopku cestninjenja) 

− Zakasnitev ukinitve količinskih rabatov v sistemu 
cestninjenja 

− Reševanje problematike neustrezne ureditve 
obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja in 
uporabe te ureditve za poklicne voznike 
tovornjakov in avtobusov 

− Uvedba avtocestne Policije 
− Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 

embalažo 
− Zakona o urejanju prostora 

 

 

ZAKONI IN ODLOKI ZA ODPRAVO 
POSLEDIC  COVID-19 

Zakoni in odloki, povezani z epidemijo 
nalezljive bolezni COVID-19 
1. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije covid-19 
(ZIUPOPDVE) (Ur.l. 203/2020 z dne 30.12.2020) – 
PKP7 

2. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) 
(Ur.l. 175/2020 z dne 27.11.2020) – PKP6 

3. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (ZZUOOP) ( Ur.l. 152/2020 z 
dne 23.10.2020) – PKP5 

4. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji ( Ur.l. 201/2020 z dne 
29.12.2020) 

5. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 ( Ur.l. 204/2020 z dne 
31.12.2020) 

6. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. 
193/2020 z dne 21.12.2020 in spremembi Ur.l. 
196/2020 z dne 23.12.2020 in 204/2020 z dne 
31.12.2020) 

7. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Ur.l.188/2020 in spremembi 



 

193/2020 z dne 21.12.2020 in 198/2020 z dne 
26.12.2020) 

8. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur.l. 
190/2020 z dne 17.12.2020) 

9. Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih 
ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 - PKP5 ter Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 – PKP6 ( Ur.l.195/2020 
z dne 23.12.2020) 

10. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega 
delovnega časa ( Ur.l.190/2020 z dne 
17.12.2020) 

11. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne 
oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Ur.l.200/2020 z dne 29.12.2020) 

 

 BODITE OBVEŠČENI 

 

Sporočite svoj e-naslov, da vas 
informiramo o novostih in obveznostih 

 
Odloki, povezani z epidemijo COVID-19 se 

pogosto spreminjajo, zato spremljajte 
obvestila, prejeta po elektronski pošti in 

objavljena na spletni strani OZS 
www.ozs.si, da ne zamudite rokov za 
nadomestila, refundacije, olajšave... 

 

 
 

ZAKONODAJA 

 

SEDMI PROTIKORONSKI PAKET 
UKREPOV (PKP 7) 

 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije covid-19 
(ZIUPOPDVE) (Ur.l. 203/2020 z dne 30.12.2020) – 
PKP7 določa naslednje ukrepe, pomembne za obrtnike 
in podjetnike: 

 
1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi 

pogoja za starostno upokojitev   
2. Krizni dodatek delavcem ob decembrski plači   
3. Nadomestilo plače za karanteno in višjo silo  
4. Čakanje na delo  
5. Najemnine  
6. Sorazmernost upada prihodkov  
7. Spremembe pri izvršbi  
8. Koriščenje dopusta iz 2020  
9. Kritje fiksnih stroškov  
10. Stroški izvedbe hitrih testov  
11. Sredstva za zagotavljanje likvidnosti  
12. Pomoč izvajalcem cestnega prevoza potnikov 
13. Denarno nadomestilo plače zaradi izgube 

zaposlitve 
14. Enkraten solidarnostni dodatek upokojencem, 

študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, 
otrokom do 18. leta starosti, staršem z več otroki, 

starejšim kmetom z nizkimi dohodki, 
novorojencem 

15. Višje plače zaposlenim v javnem zdravstvu in 
domovih za starejše, ki delajo z bolniki s covidom-
19 

16. Del dohodnine, ki ga zavezanci lahko namenimo 
za donacije, povečan na 1% ( doslej 0,5%)  

 
 

1. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI OB 
IZPOLNITVI POGOJA ZA STAROSTNO 
UPOKOJITEV   

 
PKP7 (ZIUPOPDVE) v 21. členu prinaša možnost, da 
delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o 
zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, če ta 
izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (prvi in četrti 
odstavek 27. člena ZPIZ-2). 

http://www.ozs.si/
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


 

Odpovedni rok je v tem primeru  60 dni, delavec pa 
ima pravico do odpravnine v skladu s 108. členom 
ZDR-1 (kot velja za odpoved iz poslovnih razlogov). 
Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev pridobi podatke iz zbirk Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Obrazec: (Drugo - Zahteva delodajalca za ugotovitev 

datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino 
delavca (tretji odstavek 114. člena ZDR-1) na spletni 
strani ZPIZ. 
Ukrep velja od 31.12.2020 in ni časovno omejen. 
 

2. KRIZNI DODATEK DELAVCEM OB 
DECEMBRSKI PLAČI  

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 85. členu za določene delavce 
ponovno uvaja krizni dodatek, vendar tokrat le v 
enkratni višini 200 €, ki pa mora biti izplačan z 
decembrsko plačo. 
Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja 
izplačana mesečna plača (za november) ni presegla 
dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), 
delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 
krizni dodatek v višini 200 €, ki je oproščen plačila 
vseh davkov in prispevkov. 
Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen 
do sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada 
dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen 
z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa 
mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. To 
pomeni, da delavcem pripada dodatek tudi za 
praznični petek 25. 12. 2020 in soboto 26. 12. 2020, 
če bi bil sicer to njihov delovni dan. 
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka 
sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec 
dela krajši delovni čas v posebnih primerih 
(starševstvo, invalidi ipd.). 
Za povračilo izplačanega kriznega dodatka, 
delodajalec preko informacijskega sistema FURS 
predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu 
izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo 
preko informacijskega sistema FURS v elektronski 
obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS 
izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. 
marca 2021. 
Delodajalec ob izplačilu kriznega dodatka predloži 
REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – 
Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na 
zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in 
številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK 
obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in 
izplačilu. Znesek izplačanega kriznega dodatka se 
vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000. 
 

3. NADOMESTILO PLAČE ZA KARANTENO IN 
VIŠJO SILO  

Od 1. 12. 2020 nadomestilo plače za karanteno in 
višjo silo ne sme biti manjše od minimalne plače 

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 34. in 35. členu določa, da 
nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme 
biti manjše od minimalne plače. Sprememba velja od 
1. 12. 2020 dalje. Ukrep je na osnovi sklepa vlade, 
(Ur.l.195/20202 z dne 23.12.20200) podaljšan do 31. 
3. 2021.  
Pri karanteni nadomestilo plače ne sme biti manjše od 
minimalne plače v primeru, ko delavcu pripada 
nadomestilo plače v višini 80 % osnove (7.odstavek 
137. člena ZDR-1) in v primeru, ko mu pripada 
nadomestilo plače v velikosti plače, ki bi jo prejel, če 
bi delal (okužba pri opravljanju dela). 
 

4. ČAKANJE NA DELO  

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 36. členu določa, da delodajalec 
pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestil plače 
za čakanje na delo poda izjavo, da ni davčni dolžnik in 
da je delavcem izplačal nadomestilo plače. Namen 
ukrepa je hitrejša obravnava vlog za čakanje na delo, 
saj podatkov na FURS ne bo več preverjal Zavod za 
zaposlovanje. 
Delodajalec vlogi za uveljavitev pravice do povračila 
izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo priloži: 
− izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, 

da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, 

− izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova 
predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 
petih let, in 

− izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge 
poravnal vsa nadomestila plače. 

V primeru predložitve lažne izjave, bo moral 
delodajalec vsa prejeta sredstva v celoti vrniti (37. 
člen). 
Ukrep velja od 31.12.2020. 
 

5.NAJEMNINE 

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 117. členu prinaša tudi ukrepe 
glede najema poslovnih nepremičnin,  odpovedi in 
podaljšanje pogodbe ter odlog plačila najemnin za 
poslovne nepremičnine.  
Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki 
mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi 
opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali 
bistveno omejeno in zaradi tega poslovne 
nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu 
uporabljati za dogovorjen namen, lahko: 
− ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih   najemno pogodbo odpove s pisno izjavo 
z odpovednim rokom 8 dni 

− zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne 
pogodbe (najemnina in vsa druga plačila v zvezi z 
najemom poslovne nepremičnine, ki po najemni 
pogodbi vštejejo v znesek najemnine), 

https://www.zpiz.si/cms/content2019/obrazci-arhiv


 

− zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, 
sklenjene za določen čas. 

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti 
najemne pogodbe lahko najemnik zahteva za 
obdobje, ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti 
onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega 
poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v 
pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, in 
sicer tudi za obdobje pred uveljavitvijo tega zakona, 
ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-19 s predpisi 
opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali 
bistveno omejeno in zaradi tega poslovne 
nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu 
uporabljati za dogovorjen namen. 
Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene 
najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju 
veljavnosti tega ukrepa (do 30. 12. 2021), pri čemer 
najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do 
zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno 
zavarovanje za odložene najemnine. 
Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti 
najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme 
pisno zahtevo najemnika. Najemnik mora zahtevo za 
odlog plačila najemnine poslati pred njegovo 
zapadlostjo. Če pa zahteva odlog najemnin, zapadlih 
pred uveljavitvijo tega zakona, in če se nanašajo na 
obdobje, ko mu je bilo opravljanje gospodarske 
dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in 
zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti 
ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen 
namen,  mora najemnik zahtevo pisno poslati 
najemodajalcu v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona. 
Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od 
najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog 
plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe. 
Ukrep velja do 30. junija 2021. Vlada jih lahko 
podaljša za najdalj šest mesecev. Sklep o podaljšanju 
ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 

6.SORAZMERNOST UPADA PRIHODKOV  

Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP se 
pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v 
primerjavi z letom 2019, upošteva načelo 
sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva 
sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v 
primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019 ( 89. člen 
PKP7). 
Merila sorazmernosti bodo urejena v podzakonskem 
aktu ( pravilniku). 
Ta določba je pomembna za delodajalce, ki so v letu 
2020 razširili svojo dejavnost ali pa zaposlili nove 
delavce in pravzaprav primerjava obsega dejavnosti in 
s tem prihodkov v 2020 v primerjavi z letom 2019 ni 
primerna. 
 

7.SPREMEMBE PRI IZVRŠBI  

PKP7 (ZIUPOPDVE) v členih 118 do 121 prinašajo 
spremembe na področju davčne izvršbe, izvzema 

prejemkov iz izvršbe in stečajne mase ter glede odloga 
izvršbe. 
 

Davčna izvršba: Davčni organ začne davčno izvršbo 
samo v nujnih zadevah. Zadeva se šteje za nujno, če 
davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo 
obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po 
prenehanju ukrepa po tem členu, onemogočeno ali 
precej oteženo. 
Ukrep velja do 31. januarja 2021. Vlada lahko ta ukrep 
podaljša še za obdobje treh mesecev. 
 

Izvzetje prejemkov iz izvršbe in stečajne mase: vsi 
prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki 
urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen 
prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali 
plačilo za opravljene storitve, so izvzeti iz izvršbe po 
ZIZ in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja 
po ZFPPIPP. 
Odlog izvršbe: v izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, 
se z dnem uveljavitve tega zakona odloži izvršba, če 
je dolžnik fizična oseba. 
Izvršba se ne odloži, če gre za nujne zadeve, o katerih 
sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za 
izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite 
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 
Ukrep velja do 31. januarja 2021. Vlada lahko ukrep s 
sklepom podaljša za obdobje treh mesecev. 
 

8.KORIŠČENJE DOPUSTA IZ 2020  

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 54. členu določa možnost 
daljšega referenčnega obdobja za izrabo letnega 
dopusta. 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena 
ZDR-1 ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, 
povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali 
zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti 
preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot 
jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2020 
izrabiti do 31. decembra 2021. 
To pomeni, da lahko delavec ves neizrabljen letni 
dopust iz 2020 prenese v 2021 in ga izrabi do 31. 12. 
2021.  
 

9.DELNO POVRAČILO FIKSNIH STROŠKOV 

PKP7 (ZIUPOPDVE) v 9. členu prinaša spremembe 
ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov 
(109. člen PKP6) in sicer se spreminja omejitev višine 
na zaposlene ter način ugotavljanja upada prihodkov. 
 

1. Omejitev višine na zaposlenega 
Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati: 
− 1.000 € mesečno na zaposlenega ali 

samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 
ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je 
poslovodna oseba, v upravičenem obdobju, če so 
prihodki od prodaje upadli za 30% do vključno 
70%, 



 

− 2.000 € mesečno na zaposlenega ali 
samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 
ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je 
poslovodna oseba, v upravičenem obdobju, če so 
prihodki od prodaje upadli za več kot 70%. 

Kot zaposleni se štejejo zaposleni po pogodbi o 
zaposlitvi za določen in nedoločen čas, pri čemer se 
upošteva povprečno število zaposlenih v obdobju od 
1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Povprečno število 
zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v prej 
navedenem obdobju, pri čemer se upošteva ure na 
delu, praznike, dopuste in nadomestila plače, ki 
bremenijo delodajalca (bolezen, poškodba pri delu in 
izven dela ter poklicne bolezni), v primerjavi s številom 
možnih delovnih ur za to obdobje (2088), in sicer na 
dve decimalki natančno. Upravičenec, ki bo uveljavljal 
višje povračilo glede na povprečno število 
zaposlenih, bo moral dopolniti že oddano vlogo 
(oddano v eDavke) oziroma oddati novo vlogo v 15 
dneh od uveljavitve zakona. Razliko prejme do 31. 1. 
2021. 
V primeru, da upravičenec ne bo dopolnjeval vloge, 
bo davčni organ po uradni dolžnosti razliko do polne 
vrednosti povračila upravičencu izplačal do 31. 1. 
2021 (2.000 € /zaposlenega za nedoločen čas v 
primeru, da so prihodki od prodaje upadli za več kot 
70%, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev - 
izračunane višine in neto izgube). 
 

2. Neto izguba pri samozaposlenih 
Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati 
90% neto izgube (AOP 183 in četrtina predvidene 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 
2020 - polje 20).  
 

3. Ugotavljanja upada prihodkov 
Poleg izračuna absolutnega zneska upada prihodov od 
prodaje, ima upravičenec možnost izračunati upad 
prihodkov od prodaje glede na povprečno število 
zaposlenih ali glede na vrednost osnovnih sredstev, 
brez zemljišč. Na ta način so iz vpliva na upravičenost 
do pomoči izvzeti prihodki, ki so posledica dodatnega 
zaposlovanja ali investicij.  
 

Primer izračuna v komentarju vladnega predloga je 
objavljen na spletni strni OZS  

 
Popravek izjave in nova izjava za fiksne stroške 
na eDavkih od 5. 1. 2021 dalje 
FURS je na spletni strani objavil, da bosta popravek 
izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb iz 
PKP7 na e-Davkih mogoči predvidoma po 5. 1. 2021. 
Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021. 
 

I. Zavezanci, ki ste oddali izjavo za povračilo nekritih 
fiksnih stroškov po PKP6 (Zakon o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE) do 31. 12. 2020: 
a) že oddane izjave na podlagi sprememb v PKP 7 

ne popravljate in ne vlagajte nove izjave: 

− če ste imeli upad prihodkov od prodaje višji od 
70% na podlagi dejanskih prihodkov od 
prodaje po izjavi PKP6 in je število zaposlenih 
za nedoločen čas na dan oddaje vloge 
ugodnejši od povprečnega števila zaposlenih v 
obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. V tem 
primeru se bo najvišja dovoljena pomoč na 
zaposlenega 2.000€/zaposlenega/mesec 
upoštevala avtomatično t.j. po uradni dolžnosti 
in vam bo izplačan višji znesek kot ste ga 
navedli oz. je bil izračunan na izjavi, seveda le, 
če izračun NFS ali omejitev glede neto izgube 
ne bosta omejevala najvišje dovoljene pomoči. 

− če nove določbe iz PKP7 ne vplivajo na izračun 
najvišje možne pomoči, ki jo lahko dobite 
izplačano na podlagi delnega povračila nekritih 
fiksnih stroškov. 

b) že oddano izjavo po PKP6 na podlagi sprememb 
v PKP 7 popravite (ne stornirajte izjave po PKP6, 
ampak vložite popravek): 

− če bi bilo za vas ugodneje pri izračunu najvišje 
dovoljene pomoči (1.000 ali 2.000) na 
zaposlenega namesto zaposlenih za nedoločen 
čas na dan oddaje vloge upoštevati povprečno 
število zaposlenih (za določen in nedoločen 
čas) v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, 
izračunano v skladu z metodologijo iz novega 
petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE. 

− če je bil vaš upad prihodkov od prodaje v 
upravičenem obdobju 70% ali manj, bi pa bil 
nad 70%, če bi namesto dejanskih prihodkov 
od prodaje upad izračunavali glede na 
povprečne prihodke od prodaje na podlagi 
povprečnega števila zaposlenih ali na podlagi 
stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč. 

V primeru oddaje popravka vedno nujno uporabite na 
eDavkih možnost Popravek in ne stornirajte izjave, ki 
ste jo oddali po PKP6. Na ta način se vam bodo 
predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po 
PKP6, in kar je pomembno, pri  izračunu limita 1.000 
oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec se bo upošteval 
tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki 
bo višji oz. ugodnejši (št. zaposlenih za nedoločen čas 
ali pa povprečno število zaposlenih od 1. 12. 2019 do 
30. 11. 2020). Če boste izjavo po PKP6 stornirali, se 
bo pri izračunu limita1.000 oz. 2.000 € na 
zaposlenega/mesec zaposlenih oz. zavarovanih vedno 
upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 
1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. 
 

II. Zavezanci, ki niste oddali izjave za povračilo 
nekritih fiksnih stroškov po PKP6, izpolnjujete pa 
pogoje za oddajo izjave po PKP7 

Oddajte prvo izjavo za povračilo nekritih fiksnih 
stroškov z obrazcem, ki bo na e-Davkih na voljo po 5. 
1. 2020. 
Zavezanci, ki na podlagi ZIUOPDVE niste izpolnjevali 
pogojev za vložitev izjave, ker je bil vaš upad 
prihodkov od prodaje nižji od 30 %, lahko na podlagi 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp7-nekriti-fiksni-stroski-5fecde012114e02c29333833


 

ZIUPOPDVE oddate izjavo, če je vaš upad prihodkov 
izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje 
na zaposlenega ali povprečnih prihodkov od prodaje 
na enoto osnovnih sredstev, brez zemljišč, višji od 
30%. 
V primeru, ko bo izjava NFS vložena prvič po 31. 12. 
2020 se bo pri izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na 
zaposlenega/mesec vedno upoštevalo povprečno 
število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 
2020. Za prvič vloženo izjavo se šteje tudi izjava, ki je 
oddana po tem, ko se je prvotno oddana izjava pred 
31. 12. 2020 stornirala. 
 

10.STROŠKI IZVEDBE HITRIH TESTOV  
 

PKP7 (ZIUPOPDVE) v členih 106. do 109. člen določa 
povračilo delodajalcem za izvedbo hitrih testov v višini 
40 € na zaposlenega. 

Upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih 
testov na virus SARS-CoV-2  je pravna ali fizična 
oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, 
samostojni podjetnik posameznik ali zadruga. 
Kot zaposleni šteje tudi samozaposleni,  družbenik, ki 
je poslovodna oseba in je na dan oddaje vloge v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 
Upravičenec odda vlogo za povračilo stroškov hitrih 
testov v višini 40 € preko sistema eDavki. 
Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena 
oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če 
ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne 
obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v 

višini, večji od 5.000 €. 

Upravičenec je odgovoren za namensko porabo 
sredstev in jih lahko nameni izključno za izvedbo hitrih 
testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih. 
Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene 
dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le 
zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri 
tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za 
odvzem brisa. 
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za izvedbo hitrih 
testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev 
za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil 
za izvedbo hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne 
znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. 
Upravičenec v eDavke vloži izjavo, da je upravičena 
do povračila najpozneje v 30 dneh od uveljavitve 
PKP7, do 29.januarja 2021. 

 

PODALJŠANJE INTERVENTNIH 
UKREPOV PKP5 IN PKP6 

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju veljavnosti 
določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19  ( PKP 5) ter 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 6) 

(Ur.l.195/2020 z dne 23.12.2020, s katerim se do 
31.3.2021 podaljša 
1. Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi 

odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve 
javnega prevoza ali zaprtja mej iz (57. do 67. člen 
PKP 5 in PKP 6) 

2. Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka ( 88. do 92. člen PKP 5) 

3. Ukrep delno povrnjenega izgubljenega 
dohodka za čas trajanja odrejene karantene na 
domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje 
sile zaradi obveznosti varstva otroka (93. do 97. 
člen PKP 5 in 104. in 105. člen PKP 6) 

4. Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov ( 109. člen 
PKP 6)  

5. Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo o delu na domu (102. 
člen  PKP 6) 

TEMELJNI DOHODEK 
Podaljšan ukrep do 31.3.2021 
S sklepom  vlade ( Ur.l.195/2020 z dne 23.12.2020) 
je Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) podaljšan do 31. marca 2021.  
 

POVRAČILO FIKSNIH STROŠKOV 
Podaljšan ukrep do 31.3.2021 
S sklepom  vlade ( Ur.l.195/2020 z dne 23.12.2020) 
je upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) 
podaljšano do 31. marca 2021. 
 

DELO NA DOMU 
Obveščanje inšpektorata o delu na domu do 31. 
3. 2021 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. 
175/2020 z dne 27.11.2020) – PKP6 je v 102. členu 
določil vsebino obvestila, ki ga mora delodajalec pred 
prvim opravljanjem dela na domu poslati inšpektoratu 
za delo  IRSD. Delodajalec pošlje: 
− podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična 

številka in dejavnost, ki jo opravlja), 
− podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal 

delo na domu (ime in priimek, naziv delovnega 
mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, 
ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in 
delovna oprema, ki jo bo delavec opravljal, 
predvideno obdobje trajanja in predviden delež 
delovnega časa opravljanja dela na domu), 

− morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca 
pri opravljanju dela na domu. 



 

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo 
vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema 
SPOT. Ostali pa lahko obvestilo pošljejo priporočeno 

po pošti ali na elektronski naslov prijave.irsd@gov.si. 
Ukrep je bil podaljšan do 31. 3. 2021 (Ur. l. 195/2020 
z dne 23.12.2020). 
 

ODLOG PLAČILA DAVKOV IN 
PRISPEVKOV  

  

Podaljšan ukrep do 31.3.2021 
S sklepom  vlade ( Ur.l.199/2020) je  podaljšan ukrep 
iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) – PKP 6 glede odloga plačila davka ali 
prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo 
davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v 
obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti 
pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.  
Na osnovi sklepa davčni zavezanci lahko do vključno 
31. 3. 2021 vlagajo vloge za odlog oz. obročno plačilo 
davkov (tudi akontacij in davčnega odtegljaja ter 
prispevkov) iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja 
prihodkov zaradi epidemije. Vloge se obravnavajo v 
skladu s pogoji ZIUOPDVE. 
Za čas odloženega plačilo davka ali prispevkov 
oziroma obročnega plačila se ne zaračunajo obresti.  
Ukrep odloga ali obročnega plačila, ki je po PKP 6 
(Ur.l. 175/2020 z dne 27.11.2020)  veljal do 
31. decembra 2020, je torej s sklepom vlade 
podaljšan do 31.marca 2020. 
 

Vloga za odlog plačila davkov in prispevkov 
objavljena na FURS  
Davčni zavezanec do 31. marca 2021 na FURS 
predloži vlogo za odlog plačila davka ali prispevkov za 
čas do dveh let oziroma obročno plačilo davka v 
največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev 
zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov 
zaradi epidemije. 

Vlogo lahko vložijo: 
− samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, 

ki samostojno opravljajo dejavnost  
− pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z 

družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez 
pravne osebnosti. 
− Vlogo zavezanec odda v sistem eDavki kot 

lastni dokument in ne kot priloga k obračunu. 
Vir: FURS 

SKRAJŠAN DELOVNI ČAS 
Podaljšanje ukrepa do 30.6.2021 
Vlada je je s sklepom, objavljenem v Ur.l.190/2020  
dne 17.12.2020 podaljšala ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa, 
ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l. 80/20, 
152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) do 30. 
junija 2021. 
 

OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNINE  
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve 
plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 ( Ur.l.200/2020 z dne 
29.12.2020) določa postopek in način odločanja ter 
zahtevano dokumentacijo za oprostitev ali delno 
oprostitev plačila najemnine po 94. členu Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 ZIUOPDVE – PKP 6 (Ur. l. 
št.175/2020) za poslovne stavbe ali poslovne 
prostore, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti 
samoupravnih lokalnih skupnosti in sicer za obdobje 
od 19.10.2020 dalje. 
O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali 
dela najemnine odloča predstojnik upravljavca 
oziroma župan. 
Vlogo in zahtevano dokumentacijo, ki je priloga tega 
pravilnika, upravičenci oddajo do 30. aprila 2021. 
  
 

INFORMACIJE 
 

 
 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA 
DONACIJE  

Namenite del dohodnine upravičencem, 
namesto da jo pustite državi – rok za oddajo 
vloge 31.maj 2021 
Sprememba Uredbe o namenitvi dela dohodnine za 
donacije ( Ur.l. 203/2020 z dne 31.12.2020) določa, 

da lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 
1 % dohodnine ( doslej 0,5%), odmerjene po zakonu, 
ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v 
letno davčno osnovo, nameni za financiranje 
nevladnih organizacij in za financiranje političnih 
strank in reprezentativnih sindikatov. V kolikor je 
odmerjena dohodnina v višini 0 €, je tudi znesek 
donacije 0 €. 

mailto:prijave.irsd@gov.si
https://www.gov.si/novice/2020-12-29-podaljsanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/
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


 

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del 
dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom 
oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na 
spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020 
dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu 
nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na 
desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen 
odstotek več upravičencem ne sme presegati enega 
odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko 
davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 
0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko 
zavezanec odda ( letos izjemoma) do 31.maja 2021 
− elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja 

FURS eDavki, 
− osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. 
Nov obrazec za donacije bo na eDavkih dostopen 
predvidoma 14. 1. 2021. 
 

DELOVNI DNEVI 2021 
 

Mesec  Delovniki  
dni  (ur) 

Prazniki  
dni (ur) 

Skupaj 
dni 

Skupaj 
ur 

januar 20     (166) 1   (8) 21 168 

februar 19     (151) 1   (8) 20 160 

marec 23     (184) 0 23 184 

april 20    (160) 2   (16) 22 176 

maj 21    (168) 0 21 168 

junij 21    (168) 1   (8) 22 176 

julij 22    (176) 0 22 176 

avgust 22    (176) 0  22 176 

september 22    (176) 0 22 176 

oktober 21    (168) 0 21 168 

november 21    (168) 1   (8) 22 176 

december 23    (184) 0 23 184 

Skupaj  255 (2040) 6 (48) 261 2088 

 
 

DOHODNINSKA LESTVICA IN 
OLAJŠAVE 2021 

 
FURS je objavil lestvico za odmero dohodnine in 
olajšave, ki se uporablja za izplačila od 1.januarja 
2021. 
 

Lestvica za odmero dohodnine 2021  
Če znaša neto letna 
davčna osnova v € 
nad              do 

 
Znaša dohodnina v € 

 8.500,00  16 % 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00 

25.000,00 50.000,00 5.650,00  + 33 % nad 25.000,00 

50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00 

72.000,00  22.480,00 + 50 % nad 72.00,00 
 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz 
zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za 
davčno leto 2020 uporabijo stopnje dohodnine in 
lestvica preračunana na 1/12 leta:  

Neto davčna mesečna 
osnova v € 

nad                 do 

Znaša dohodnina v € 

 708,33    16 % 

708,33 2.083,33 113,33 + 26 %  nad  708,33 

2.083,33 4.166,67 470,83 + 33 %  nad 2.083,33 

4.166,67 6.000,00 1.158,33 + 39 %  nad 4.166,67 

6.000,00  1.873,33 + 50 %  nad 6.000,00 
 

Splošna olajšava v letu 2021:  
Višina skupne splošne letne olajšave je odvisna od 
višine skupnega dohodka v letu 2021 

Če znaša skupni 
dohodek v € 
  nad                  do 

Znaša splošna olajšava v € 

 13.316,83  3.500,00 + (18.700,38 - 1,40427 x skupni 

dohodek) 

13.316,83  3.500,00 

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega 
dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega 
razmerja v € 
  nad                 do 

Znaša splošna mesečna olajšava v € 

 1.109,74  291,67 + (1.558,37 - 1,40427 x bruto 
dohodek) 

1.109,74   291,67  

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu 
akontacije dohodnine upošteva splošna olajšava, se 
davčna osnova zmanjša za 291,67€. 
 

Davčne olajšave 2021:  
 olajšava Letna olajšava 

€ 
Mesečna 
olajšava € 

1. Splošna olajšava                      3.500,00 291,67 

1.1. dodatna splošna olajšava za 
zavezance s skupnimi 

dohodki do 13.316,83€      

3.500,00 + 
(18.700,38 - 
1,40427 x 

skupni 

dohodek) 

291,67 + 
(1.558,37 - 
1,40427 x 

bruto 

dohodek) 

2. Osebne olajšave: invalidu s 
100% telesno okvaro          

17.658,84  1.471,57 

3. posebna osebna olajšava za 
rezidenta, ki se izobražuje in 
ima status dijaka ali 
študenta 

3.500,00  

4. posebna olajšava za prvega  
vzdrževanega otroka 

2.436,92 203,08 

5. posebna olajšava za 
vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in 
varstvo 

8.830,00 735,83 

6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za 
prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo poveča za: 

 drugega otroka      +212,32€  
tretjega otroka   +1.981,62€ 
četrtega otroka   +3.750,93€ 
petega otroka     +5.520,22€ 

2.649,24 
4.418,54 
6.187,85 
7.975,14 

220,77 
368,21 
515,65 
663,09 

 - vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča 
višino olajšave za 1.769,30€ ( 147,44€ mesečno)  glede na 
predhodnega vzdrževanega otrok 

7. posebna olajšava za 
vsakega  drugega 
vzdrževanega družinskega 
člana 

2.436,92 203,08 

8. Olajšava za prostovoljno 
dodatno pokojninsko 
zavarovanje 

2.819,09  

 



 

PREDLOG ZAKONA O PREVOZIH V 
CESTNEM PROMETU – NOVE 

PLATFORME (UBER) 
Infrastrukturno ministrstvo je pripravilo predlog 
novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki 
prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform, 
kot je Uber. Vozniki prek teh platform bi po predlogu 
potrebovali licenco, med novostmi pa je tudi odprava 
obvezne uporabe taksimetra za taksiste. 
Predlog novele uvaja inovativne in napredne 
tehnologije, ki lahko zagotovijo, da si ponudniki 
storitev delijo sredstva, čas in znanje ter spretnosti, 
uporabniki pa pridejo do novih storitev z razširjeno 
ponudbo in nižjimi cenami. 
Predlog spremembe zakona spreminja izvajanje taksi 
prevozov in najema vozila z voznikom, predlaga pa 
tudi zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi 
dejavnosti. Pogoji za uporabo elektronske aplikacije za 
avtotaksi prevoze in pri najemu vozila z voznikom bi 
bili enaki, kar zagotavlja enako obravnavo obeh vrst 
prevoza. 
Taksimetri tako ne bi bili več obvezni tudi za taksiste. 
Ker se pri prevozih, dogovorjenih prek spletnih 
platform, cena prevoza in pot dogovorita vnaprej, s 
čimer ima potnik zagotovilo ponudnika, so zahteve za 
dodatno zaščito, kot je taksimeter, po navedbah 
infrastrukturnega ministrstva namreč nepotrebne. 
Vozniki, ki bodo ponujali prevoze prek digitalnih 
platform, bodo kljub temu potrebovali licenco. Najem 
vozila z voznikom je namreč mogoče izvajati kot 
prevoz enega potnika ali največ osem potnikov, tak 
prevoz pa lahko izvede samo licencirani prevoznik 
oziroma subjekt. 
Besedo pri postavljanju pravil bodo imele tudi občine, 
ki bodo lahko določile standard kakovosti, ki 
predpisuje vrsto pogona ter videz vozila in njegovo 
starost. S tem bodo po navedbah ministrstva lahko 
sledile okoljskim ciljem lokalne skupnosti in 
zagotavljale ustrezno raven prevozov. 
Predlog novele vključuje tudi nekatera določila s 
katerimi bo mogoče poenostaviti sistem vozovnic 
integriranega javnega potniškega prometa. 
Taksisti spremembam zakonodaje večinoma 
nasprotujejo, saj tovrstne platforme označujejo kot 
nelojalno konkurenco 
 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE   
Rok za oddajo potreb do 31.1.2021 
 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je objavil javni poziv 
delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih 
štipendistih za šolsko/študijsko leto 2021/2022. 
Rok za oddajo potreb je do vključno 31. 
januarja 2021. 
 

Namen javnega poziva je zbrati ponudbo kadrovskih 
štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja 
učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih 

kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s 
tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje 
glede na potrebe na trgu dela, delodajalcem pa 
ponuditi enotno oddajanje potreb po kadrovskih 
štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in 
študenti. 
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za 
šolsko/študijsko leto 2021/2022 so v skladu s 112. 
členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo 
dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko 
štipendijo s šolskim/študijskim letom 2021/2022. 
 

Oddaja potreb 
Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. 
njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne 

strani sklada https://www.srips-rs.si tako, da se 

prijavijo v Izmenjevalnico. Navodila, kako oddati 
potrebo, so na voljo na spletni strani sklada. 
Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih 
agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na 
spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih 
bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, 
opravila RRA. 
 

Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu 
ali preko RRA, ne pa na oba načina. 
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko 
spletne strani sklada izbere, da želi javno objavo 
kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba 
objavljena v zbiru kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2021/2022 na spletni strani 
sklada pod zavihkom Izmenjevalnica. Delodajalec 
lahko v postopku oddaje potrebe izbere tudi, da ne 
želi javne objave. V tem primeru bo oddana potreba 
na voljo le v evidenci sklada in ne bo javno objavljena. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom ter 
zakonom o štipendiranju so na voljo pri skladu po e-
pošti kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski 
številki 01 43 45 882. 
Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. 
januarja 2021. 
 

SPREMEMBE PRI POŠTNIH 
POŠILJKAH   

 

s 1. januarjem 2021 je stopila v veljajo zahteva 
Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z 
blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov o 
pošiljki pred ali najkasneje ob sprejemu pošiljk v 
prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi 
operaterji. 
Sprememba zahteva, da so pošiljke, ki vsebujejo 
blago in so namenjene izven območja EU opremljene 
z obrazcem eCN23 (Carinska izjava v elektronski 
obliki), ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. 
Pošta Slovenije bo tudi za pošiljke, ki so namenjene 
za območja v EU, uporabljala obrazec eCN23, vendar 
z omejenim naborom obveznih podatkov. 

https://www.srips-rs.si/
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
mailto:kadrovske@sklad-kadri.si


 

Pošta Slovenije je urejanje opreme mednarodnih 
pošiljk za svoje uporabnike uredila preko spletnega 
portala UVOZ-IZVOZ, dostopnega na naslovu uvoz-
izvoz.posta.si/sl/export. Ta pošiljatelju omogoča, da z 
vnosom podatkov o pošiljki sam ustvari obrazec 
eCN23. Pošiljatelj se lahko odloči, da obrazec natisne 
sam (prejme ga na svoj elektronski naslov ali si ga 
prenese iz spletnega brskalnika), ali pa izbere, da mu 

obrazec natisnejo na poštnem okencu (za kar 
potrebuje zgolj »potrditveno kodo«, ki jo pridobi 
skupaj z obrazcem CN23) in jo predloži ob oddaji 
pošiljke.  
Ceniki so dostopni na naši spletni strani Ceniki. 
Informacije: e- pošta na info@posta.si ali po telefonu 
080 14 00. 
 

Vir: Pošta Slovenije

 

 

SEKCIJE 
 
 

AVTOSERVISERJI 
 

Možnost pridobitve nadomestnih vinjet 2021 

 
Sekcija pri OZS članom avtoserviserjem in 
avtokleparjem pomaga pri pridobivanju nadomestnih 
vinjet, ki jih je mogoče pridobiti pod določenimi 
pogoji, na osnovi ekskluzivnega dogovora Družbe za 
avtoceste Republike Slovenije (DARS) in OZS. 
Nadomestno vinjeto se izda le za primere, ki so 
določeni v 38. členu Zakona o cestninjenju (Ur.l. RS, 
št. št. 24/15 in 41/17) in sicer, če je cestninski 
zavezanec oz. lastnik vozila moral: 
− zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo, 
− zamenjati vozilo ali vetrobransko steklo v 

garancijski dobi ali 
− oddal vozilo v razgradnjo.  
Pogoji za pridobitev nadomestne vinjete: 
− nadomestne vinjete lahko koristi le avtoserviser, 

ki legalno opravlja vsaj eno od navedenih 
dejavnosti (ima obrtno dovoljenje za dejavnost): 
vzdrževanje in popravila motornih vozil, mehanična 
popravila, popravilo karoserij, pranje, poliranje, 
ličanje vozil, popravilo vetrobranskih stekel in oken 
ali je član GIZ agencija avtoserviserjev 

− ki upošteva pravila DARS glede izdaje oz. 
zamenjave nadomestne vinjete 

− sočasno z vlogo za pridobitev nadomestnih vinjet 
je potrebno na DARS na 

mail  nadomestna.vinjeta@dars.si  poslati podatke 
avtoserviserja za nadomestne vinjete in zaprositi 
za sklenitev sporazuma DARS – avtoserviser 

(DARS želi imeti tak sporazum zato, da menjane 
vinjete pošlje avtoserviserju in ne stranki). 

V letu 2021 je možno pridobiti dve vrsti letnih vinjet 
za dvosledna motorna vozila: 
− do največje dovoljene mase 3.500 kg – cestninski 

razred  2A  
− z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih 

NDM ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali 
brez njega – cestninski razred  2B 

Z zgoraj navedenim postopkom avtoserviserji lahko 
svojih strankam pomagajo pri zamenjavi nadomestnih 
vinjet. 

GRADBINCI 
Posebne gradbene uzance 2020 
Posebne gradbene uzance (PGU) so zbrana in 
poenotena pravna določila, ki se običajno uporabljajo 
v pogodbenih tekstih na gradbenem področju.  
Posebne gradbene uzance so nepogrešljiv vir 
gradbenega prava in se uporabljajo v pogodbah na 
vseh področjih gradbeništva (tudi za zaključna 
gradbena dela in inštalacije). Uzance določajo 
razmerja in druge aktivnosti v gradbeništvu oziroma 
dodatno utemeljujejo nekatere pogodbene pojme. 
Uzance (tudi za nekatera druga gospodarska 
področja) je leta 2002 prevzel veljavni Obligacijski 
zakonik Republike Slovenije.   
Gradbene uzance so bile po več kot štirih desetletjih 
uporabe potrebne posodobitve, saj se je v tem 
obdobju spremenil širši zakonodajni okvir povezan z 
gradbeništvom, oblikovale pa so se tudi nove poslovne 
prakse. Potrebne so bile jezikovne posodobitve in 
prilagoditev novim izrazom in definicijam v stroki in 
pogodbenem okolju. Pokazala pa se je tudi potreba po 
bolj natančnem definiranju nekaterih pojmov vezanih 
na gradbeno dokumentacijo, kot so na primer nujna 
nepredvidena dela, spremembe cen, sprememba roka 
izvedbe, ipd. 
Prenovljene Posebne gradbene uzance lahko naročite 
na gradbeni sekciji pri OZS. Posebne gradbene uzance 
2020 se uporabljajo od objave na spletni strani 
Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. 
Uporaba prenovljenih gradbenih uzanc bo pomembno 
pripomogla k uveljavitvi sodobnejših, 
transparentnejših in varnejših poslovnih praks v 
gradbeništvu, ki bodo na trg gradbenih storitev 
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prinesle več urejenosti in predvidljivosti v procesih 
gradenj, kar bo v korist tako podjetjem kot 
naročnikom. 
Posebne gradbene uzance 2020 si lahko ogledate na 
spletni povezavi, za naročilo tiskane verzije gradbenih 
uzanc je na voljo  obrazec.  
 
 
 

PREVOZNIKI 
 

 
 

 

 

Prevoz potnikov – ukrepi v PKP7 
 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije covid-19 
(ZIUPOPDVE) (Ur.l. 203/2020 z dne 30.12.2020) – 
PKP7 določa tudi ukrepe za izvajalce cestnega prevoza 
potnikov.  
 

1. Občasni prevoz potnikov z avtobusi ( 38. člen) 
Imetniki licence Skupnosti, ki izvajajo prevoz 
potnikov so upravičeni do nadomestila stroškov 
tudi za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. marca 
2021, ko se zaradi posledic ukrepov za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19. Nadomestilo stroškov 
se izračuna na podlagi števila avtobusov na dan 
16. marca 2020. Nadomestilo znaša 33,30 € na 
avtobus na dan, pri čemer se upošteva za januar 
15 dni, februar 15 dni in marec 18 dni. Imetnik 
licence Skupnosti, ki uveljavlja nadomestila 
stroškov, mora predložiti ministrstvu, pristojnemu 
za promet, tudi izjavo o plačanih plačah in 
prispevkih. 

 

2. Izvajalci šolskih prevozov ( 74. člen) 
Izvajalci posebnih linijskih prevozov  ( šolski 
prevozi), so upravičeni do nadomestila izpada 
prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 
1. novembra 2020 do 31. marca 2021 za vse dni, 
ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati 
šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni. 
Nadomestilo se izračuna na podlagi dnevne cene, 
opredeljene v veljavnih pogodbah z naročniki 
šolskih prevozov. Izvajalec je upravičen do 
nadomestila izpada prihodkov v višini 50 odstotkov 
fiksnih stroškov prevoznika. Fiksni stroški izvajalca 
šolskih prevozov so določeni s 36 odstotki dnevne 
cene oziroma 36 odstotki dnevne pogodbene cene, 
ki se izračuna na podlagi letne pogodbene cene, 
razdeljene na 191 šolskih dni, če dnevna cena ni 
določena. Izvajalec šolskih prevozov je tako 
upravičen do nadomestila v višini 20 odstotkov 
dnevne cene ali v višini 20 odstotkov pogodbene 

cene na dan, če dnevna cena ni določena, za dni, 
ko ni izvajal šolskih prevozov, pa so bili ti 
predvideni v šolskem koledarju. Izvajalec šolskih 
prevozov ni upravičen do nadomestila v primeru, 
če je dobil nadomestilo za pokrivanje fiksnih 
stroškov izvajalca šolskih prevozov iz drugih virov, 
oziroma je upravičen do nižjega odstotka 
nadomestila v višini razlike med zneski prejetih 
nadomestil in fiksnimi stroški izvajalca šolskih 
prevozov. 
Upravičenec do nadomestila mora predložiti 
ministrstvu, pristojnemu za promet, naslednje 
podatke: 
dolgo ime in kratko ime izvajalca šolskih prevozov, 
naslov, matična številka, davčna številka, številka 
transakcijskega računa, veljavne pogodbe, 
sklenjene z naročniki šolskih prevozov, podroben 
vozni red izvajanja šolskih prevozov, izjava o 
plačanih plačah in prispevkih. 

 
3. Občasni prevozi oseb s kombiniranimi vozili 

( 75. člen )  
Imetniki licence za opravljanje prevozov potnikov v 
cestnem prometu s kombiniranimi vozili ( ki niso 
starejša od 10 let) so upravičeni do nadomestila 
dela stroškov, ki so jih imeli od 1. novembra 2020 
do 31. marca 2021. 
Nadomestilo se izračuna na podlagi števila 
kombiniranih vozil, ki imajo poleg voznikovega 
največ osem sedežev in za katera je izdana licenca 
za izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel 
imetnik licence v lasti ali uporabi na dan 16. marca 
2020. Nadomestilo stroškov, do katerega je 
upravičen, znaša 20€ na kombinirano vozilo na 
dan, pri čemer se v novembru 2020 upošteva 20 
dni, v decembru 2020 15 dni, v januarju 2021 15 
dni, v februarju 2021 15 dni in v marcu 2021 15 
dni. Imetnik licence lahko uveljavlja nadomestilo za 
vozila, s katerimi v določenem mesecu ni opravljal 
prevozov najmanj toliko dni, kot je predvideno 
nadomestilo za tisti mesec. 
Imetnik licence mora predložiti ministrstvu, 
pristojnemu za promet, naslednje podatke: ime 
imetnika licence, kratko ime imetnika licence, 
naslov, matična številka, davčna številka, številka 
transakcijskega računa, registrske številke vozil, za 
katere uveljavlja imetnik licence nadomestilo 
stroškov, izjava o plačanih plačah in prispevkih. 

 

Koda 95 – redno usposabljanje voznikov 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ( Ur.l.182/2020 
z dne 10.12.2020) zaradi omejitve gibanja 
prebivalstva za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 začasno prepoveduje ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. 
Odlok prepoveduje: 
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https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020181.pdf
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− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil; 

− programa dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov, 

− programa dodatnega usposabljanja za varno 
vožnjo, 

− programa izobraževanja in dodatnega 
usposabljanja izvajalcev programov dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov in za varno 
vožnjo; 

− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za 
prevoz nevarnega blaga, 

− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev 
temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v 
cestnem prometu, 

− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti 
temeljnih kvalifikacij, 

− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o 
strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, 

− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov 
usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov 

Prepoved pa ne velja za izvajanje: 
− naloge tehnične službe, strokovne organizacije in 

pooblaščene registracijske organizacije s področja 
motornih vozil; 

− postopke in naloge v tahografskih delavnicah, 
− redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil 

za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za 
prevoz nevarnega blaga 

pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s 
potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v 
skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na 
spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-
ukrepov-covid-19. 
Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela 
vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, 
ki so potekla od  15.11.2020 do 17. decembra 2020, 
se podaljša do 28. februarja 2021. 
 
Redno usposabljanje koda 95 – program 2021 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija bo 
organizira redno 7-urno usposabljanje za voznike z 
vpisano kodo 95 v vozniških dovoljenjih po programu 
za leto 2021 organizirala, ko bo odpravljena prepoved 
po omenjenem odloku. 
 

 

PRISPEVKI IN DAVKI 

 

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 
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.   
 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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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 2020 dalje je najnižja zavarovalna 
osnova 1.578,46€ (90% povprečne letne plače za 
leto 2019, ki je 1.753,84€), najvišja pa 6.138,44€ 
(3,5 kratnik PP 2019 = 3,5 x 1.753,84€).  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer 
najmanj v višini 602,98€ in največ v višini 
2.344,87€. 
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 58%, v letu 
2021 pa znaša 60% povprečne plače. 
Za izplačila od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 je najnižja 
osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju 1.052,30 €  (60 % x 
1.1753,84 €). Za izplačila od 1.3.2021 dalje bo 
določena nova najnižja osnova za obračun prispevkov 
za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju na 
osnovi objave povprečne bruto plače za leto 2020. 
 
 

 
 
 

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 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 

Od 1.3.2020 je najnižja urna postavka za opravljeno 
začasno ali občasno delo  upokojencev 5,05 €, letni 
znesek pa 7.562,47 €.  
 
 

 

PODATKI O PLAČAH 
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za oktober 2020 je znašala 1.821,44€, neto  
plača pa 1.181,35€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
oktober 2020 je znašala 1.822,89€, neto 1.186,34€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust - 
oktober 2020  je znašala 1.811,07€, neto 1.176,25€. 
 
 
 
 
 



UGODNOSTI ZA ČLANE OOZ IDRIJA 
 

DAVČNO IN RAČUNOVODSKO 

SVETOVANJE 
Člani  Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija 
lahko koristijo članske ugodnosti - svetovanje na 
davčnem, knjigovodskem, računovodskem področju, 
gospodarsko pravnem in delovno pravnem področju 
(davek od dobička pravnih oseb, davčni postopek, 
dohodnina, DDV,…).   
Ob prijavi na svetovanje boste predstavili svoje 
vprašanje ali problem, s katerim se ukvarjate.  
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je za 
člane brezplačno.   
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 
ivica.podgornik@ozs.si 
 

PRAVNO SVETOVANJE 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija svojim 
članom nudi možnost pridobitve pravnih nasvetov 
odvetnika. Naročilnico za svetovanje dobite na 
zbornici, kjer boste dobili tudi termin glede dneva in 
ure storitve. 
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je za 
člane brezplačno.   
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 
ivica.podgornik@ozs.si 

MOZAIK PODJETNIH 
Kartica Mozaik podjetnih, kartica tisočerih ugodnosti 
za člane OZS. S kartico Mozaik podjetnih zlahka 
prihranite letno članarino. Uporabite svojo kartico 
Mozaik podjetnih in prihranite! 
Preverite aktualni seznam. partnerjev in njihovih 

ugodnosti, ki ga ki ga članom OZS, imetnikom kartice 
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta.  

 

MOJ OBRTNIK  

 
Članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, portal 
Moj Obrtnik nudi: brezplačno spletno predstavitev 
vašega podjetja, 90 dnevno brezplačno prejemanje 
povpraševanj, ugodnejši prejem povpraševanj, 
brezplačen prejem SOS povpraševanj.  
https://www.mojobrtnik.com/ 

IZ URADNEGA LISTA
  KORONAVIRUS ODLOKI – objavljeni od 2.12.2020, ki NISO VEČ VELJAVNI 

179 3.12. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  

180 4.12. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah 

181 5.12. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
 

181 5.12. 
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
 

181 5.12. 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji  

182 10.12. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
 182 10.12. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
 

182 10.12. 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji  
 

182 10.12. 
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije  

182 10.12. Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije  
 185 12.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  

186 13.12. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije-  

186 13.12. 
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji 

186 13.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

186 13.12. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

190 17.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

190 17.12. 
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji 

190 17.12. 
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 

192 19.12. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  

192 19.12. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  

193 21.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  

195 23.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS 

196 23.12. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 

198 26.12. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

201 29.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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 KORONAVIRUS ODLOKI – objavljeni od 2.12.2020, VELJAVNI 
179 3.12. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma 
184 11.12. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah 
188

. 

14.12. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
188 14.12. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 

190 17.12. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 

190 17.12. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa 

193 21.12. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  

193 21.12. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  

193 21.12 Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 

195 23.12. 
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

196 23.12. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 

196 23.12. Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

198 26.12. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 

199 28.12. Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

200 29.12. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 

201 29.12. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS 

203 30.12. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE) 

204 31.12. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 

204 31.12. Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

1 5.1. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 

 DRUGE OBJAVE 
178 2.12. Poročilo o gibanju plač za september 2020 
180 4.12. IDRIJA - Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Idrija 
182 10.12. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov 
189 15.12. IDRIJA -  Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2021 
191 18.12. IDRIJA - Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2022 

 191 18.12. IDRIJA - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 na območju enote urejanja prostora ID_49/1_IP 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2021 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2021 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2021 

191 18.12. IDRIJA - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

193 21.12. CERKNO - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno 
 193 21.12. CERKNO - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerkno 

195 23.12. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021 

195 23.12. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine 

195 23.12. 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine 
od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 

197 24.12. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije 

200 29.12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

200 29.12. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 

200 29.12. Poročilo o gibanju plač za oktober 2020 

200 29.12. Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) 

202 30.12. CERKNO - Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 

202 30.12. IDRIJA - Sprememba Statuta Občine Idrija 

202 30.12. IDRIJA - Sklep o ceni odvoza sveč s pokopališč 

202 30.12. IDRIJA - Sklep o ceni 24-urne dežurne pogrebne službe 

203 30.12. Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije 

 

Informacije KORONAVIRUS 
 

https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.ozs.si/koronavirus-info


 

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI DECEMBER 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 €) 
1.578,46€ 

(90% PP 2019=90% 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 256,24 384,35 1.494,71 
ZZ  SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 141,54 212,31 825,61 
Starš. 

var.   

SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 2,10 3,16 12,28 
Zaposl.  SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 2,10 3,16 12,27 
 PRISPEVKI SKUPAJ  401,98 602,98 2.344,87 

 

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 = 90% PP za leto 2019 (90% x 1.753,84€=1.587,46€), 
prispevki skupaj: 602,98€         

1.578,46€ 

4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2019 (3,5 x 1.753,84€), 
prispevki skupaj: 2.344,87€ 

 

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) 
1.821,44 € 

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  DECEMBER 2020 22 1 23 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176 8 184 
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 OKTOBER 2020 1.821,44 1.181,35  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR -  OKTOBER  2020 1.822,89 1.186,34   Pokojninsko in invalidsko 

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

Povprečna plača   AVGUST  - OKTOBER 2020 1.811,07 1.176,25  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) 2018 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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