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

novostih in obveznostih 
 

KORONAVIRUS 
 

 

KORONAVIRUS - SPLOŠNO 
Slovenija je 12.marca 2020 na podlagi strokovnega 
mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom 
razglasila epidemijo.  
Koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki 
jo virus povzroča pa COVID-19.  Bolezen se kaže 
z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, 
kar je običajno za pljučnico. 
 

Navodila za delovne organizacije  
Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ je pripravil 
informacije za delovne organizacije v zvezi z novim 
koronavirusom SARS-CoV-2 in navodila za 
preprečevanje njegovega širjenja. 

Delodajalci naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki 
so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila.  
− Zaposleni, ki zbolijo, naj ostanejo doma. 
− Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še 

posebej po kihanju in/ali kašljanju. 
− V primeru, da voda in milo nista dostopna, za 

razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo 
za roke z najmanj 60 % etanola. 

− Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta 
in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v 
zgornji del rokava in ne v svojo dlan. 

− Pazimo, da se ne dotikamo oči, nosu in ust. 
− Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete 

in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, 
pulti, vse dostopne površine sten in oken, 
straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.). 

− Poskrbimo za redno zračenje prostorov. 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2


 

− Če je mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 1,5 
m do sodelavcev in strank/uporabnikov. 

− Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z 
obvestilom na vidnem mestu), naj ne vstopajo v 
prostore vaše delovne organizacije, če kažejo 
znake okužbe dihal, razen v izjemnih primerih. 

− Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša 
število stikov med osebami, npr.: nudenje storitev 
preko spleta, posamično vstopanje v prostore, 
telefonsko naročanje. V zaprtih delovnih prostorih 
naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi. 

− Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje 
okužbe, v skladu z oceno tveganja na delovnem 
mestu in navodili pooblaščenega specialista 
medicine dela prometa in športa. 

− Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. 
Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim 
delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na 
okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred 
širjenjem bolezni. 

 

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo 
s simptomi COVID-19? 
Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne 
okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) naj 
zapusti delovno mesto in se samoizolira na domu za 
minimalno 14 dni. Svojega izbranega zdravnika naj 
pokliče po telefonu in se posvetuje glede svojega 
zdravstvenega stanja. Sodelavci in ostale osebe, ki so 
bile z njim v tesnem stiku, naj opazujejo svoje 
zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava 
znakov okužbe dihal naj ostanejo doma. 
 
 

KORONAVIRUS – INFORMACIJE, 
SEKCIIJE, VPRAŠANJA IN 

ODGOVORI 
 

1. Informacije – splošne:  
https://www.ozs.si/koronavirus-info 

 

2. Informacije po sekcijah: 
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-

sekcijah 
 

3. Vprašanja in odgovori:  
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus 

 

4. Začasna prepoved prodaje blaga in storitev 
https://www.ozs.si/novice/odlok-o-zacasni-prepovedi-

prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-
odgovori-dopolnjeno-5e709c802114e052fcb8734d 

Ker se povezava do odgovorov spreminja, v brskalnik 
vpišite: » [POSODOBLJENO] Najpogostejša vprašanja 
glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje 
blaga in storitev« 
 

5. Vzorci pogodb:  
Odredba o čakanju na delo doma zaradi izrednih 

ukrepov Koronavirus   

Odredba o čakanju na delo zaradi višje sile 
Odredba o opravljanju dela od doma - 169. člen ZDR-1 

Potrdilo o zaposlitvi in delu za namen gibanja med 
občinami 

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

6. Odloki Ukrepi proti koronavirusu - Povezave 
do predpisov in pojasnil 
https://www.ozs.si/koronavirus-info/odloki 

 

ZAKONODAJA 

 

INTERVENTNI ZAKONI 
 

Objavljeni interventni zakoni 
Dne 28.3.2020 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), ki 

omogočajo preložitev letnih poročil in davčnih 
obračunov do 31.5.2020 ( v uradnem listu 
objavljen predvidoma 10.4.2020). 

 

 

https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus
https://www.ozs.si/novice/odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-dopolnjeno-5e709c802114e052fcb8734d
https://www.ozs.si/novice/odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-dopolnjeno-5e709c802114e052fcb8734d
https://www.ozs.si/novice/odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-dopolnjeno-5e709c802114e052fcb8734d
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/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/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Potrdilo%20o%20zaposlitvi%20in%20delu%20za%20namen%20gibanja%20med%20občinami.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Potrdilo%20o%20zaposlitvi%20in%20delu%20za%20namen%20gibanja%20med%20občinami.docx
https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb
https://www.ozs.si/koronavirus-info/odloki
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


 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH 
ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 
NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 

(COVID-19) ZA DRŽAVLJANE IN 
GOSPODARSTVO 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP), je bil v Državnem zboru 
sprejet 2. aprila 2020, začel bo veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu, (predvidoma 11.4.2020). 
Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 
2020 (v nekaterih primerih od 12. 3.2020).  

Zakona je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, 
povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi 
iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi 
podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020 (z 
možnostjo podaljšanja vseh ali nekaterih ukrepov do 
30.6.2020). 
Zakon določa paket ukrepov, ki bo omogočal 
ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, 
izboljšanje socialnega položaja ljudi, ogroženih zaradi 
virusa COVID-19, izredno pomoč samozaposlenim, 
izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno 
raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa, 
znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, 
oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč 
kmetijstvu. 
 

Samozaposleni 
− Univerzalni temeljni dohodek:  Samozaposleni, ki 

se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za 
prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na 
portalu e-davki), bodo za marec prejeli 350 €, če 
bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z 
mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april 
in maj 2020 bodo prejeli po 700 €, če bodo dokazali 
upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 
2020 za vsaj 50 %.  

− Država bo krila prispevke za socialno varnost (do 
31.5.2020) na osnovi izjave, ki jo mora samostojni 
podjetnik vložiti elektronsko na portal eDavki. 
Izjava bo objavljena na portalu 14.aprila 2020. 
Obdobje oprostitve plačila prispevkov: V 38.členu 
ZIUZEOP je v 1. odstavku določeno, da so 
samozaposleni oproščeni plačila prispevkov za 
socialno varnost za april in maj 2020, 3.odstavek 
pa določa, da je zgoraj navedeno izjavo za marec 
2020 potrebno oddati do konca aprila. Glede na to 
nejasnost, ki izhaja iz določbe, bo informacija ali  
oprostitev veljala tudi za marec, objavljena 
naknadno. 

Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in 
poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v 
podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni 
strani finančne uprave. Če izjava vsebuje neresnične 
podatke bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč. 

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev 
temeljnega dohodka bo na voljo od 14. aprila 2020 na 
portalu eDavki. 
 

Delavci na čakanju na delo doma 
Tem delavcem bo država plačala nadomestilo plač in 
prispevke, če so podjetju v prvem polletju prihodki 
upadli za več kot 20% glede na isto obdobje lani, in  v 
drugem polletju, da ne dosežejo več kot 20% rast 
prihodkov glede na isto obdobje lani. 
Višina nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju 
na delo iz poslovnega razloga in zaradi višje sile je 
80%, vendar ne sme biti nižje od minimalne plače in 
ne višje od povprečne plače v Sloveniji. Nadomestilo 
bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa 
socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje 
na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 
(do 31.5.2020) 
Vloga za povračilo nadomestila je samo elektronska 
na portalu za delodajalce (Zavod za zaposlovanje) 
 

Delavci, ki delajo   
Država tem delavcem plača prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (za april in maj). Uvaja se 
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije COVID-19. Do zneska 200 € bodo lahko 
upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo 
osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske 
bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega 
dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni 
tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno 
obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva 
za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju 
bo zagotovil delodajalec, krizni dodatek pa bo 
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 
 

Bolniško nadomestilo 
Nadomestilo (bolezen in poškodba) od dneva 
uveljavitve zakona do 31.5. 2020 krije država. 
 

Dijaki, vajenci, študenti 
Predlog zakona določa, če zaradi epidemije COVID-19 
dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih 
ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in 
praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to 
prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne 
ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem 
letniku. Enako velja tudi za obvezne izbirne vsebine in 
interesne dejavnosti. 
 

Študenti 
Pomoč je predvidena tudi za redne študente s 
prebivališčem v Republiki Sloveniji v višini enkratnega 
kriznega dodatka v višini 150 €, ki se izplača do 30. 
aprila 2020. 
 

Upokojenci in prejemniki socialne pomoči 
Predlagano je, da imeli pravico do izplačila enkratnega 
solidarnostnega dodatka tisti, katerih pokojnine so 
nižje od 700 €. Dodatek se bo izplačal v treh različnih 
višinah: 130€, 230€ in 300 €. Od prejetega 
solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati 
dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, 

https://www.zadelodajalce.si/


 

dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do 
enkratnega dodatka v višini 150 € so upravičeni tudi 
prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega 
dodatka. 
 

Velike družine 
Družinam s tremi otroki predlog zakona namenja 
dodatek v višini 100 €, družinam s štirimi ali več otroki 

pa 200 € višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že 

prejemajo.  
Funkcionarji 
Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % 
znižanje osnovne plače funkcionarjem (predsedniku 
republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju 
vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem 
predsednika republike, generalnemu sekretarju urada 
predsednika republike, šefu kabineta predsednika 
republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih 
državnih organih). Enako znižanje velja tudi za 
nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače 
funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi 
tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem 
sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih 
skupnosti. 
 

Akontacija davka  
Predlog zakona določa, da se obroka predhodne 
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti in obrokov akontacije davka 
od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v 
plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. 
maja 2020, ne plača oziroma plačilo ni obvezno. 
V primeru, da bo zakon (ZIUZEOP) objavljen v 
uradnem listu 11.4.2020, je akontacijo za marec 2020 
oziroma trimesečno akontacijo za januar – marec 
2020, potrebno plačati.  
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. 
 

Plačilni rok 
Plačilni rok iz proračuna zasebnim subjektom je 
skrajšan na 8 dni 
 

Krediti 
Bankam bo dano poroštvo in sicer 25% za vse kredite, 
za tiste kredite, ki bo SID ugotovila, da je poroštvo 
potrebno in 50% za kredite kreditojemalcev, ki jim je 
država ali občina z odlokom prepovedala poslovanje 
in za fizične osebe. 
Tudi za kredite, ki jih najemajo pri Slovenskem 
podjetniškem skladu in Slovenskem regionalnem 
skladu Ribnica bo možen odlog plačila obveznosti za 
12 mesecev. 
 

Odpadki, embalaža, odpadna embalaža 
Roki za oddajo poročil o odpadkih, embalaži, odpadni 
embalaži… (vezano na zakon o varstvu okolja) 
so  prestavljeni na 60 dni po koncu epidemije.  
Povezava na Besedilo zakona  
  

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH 
NA PODROČJU PLAČ IN 

PRISPEVKOV 
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in 
prispevkov (ZIUPPP), Ur.l.36/2020 z dne 28.3.2020 z 
namenom ohranitve delovnih mest in zmanjševanja 
posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) ureja delno povračilo izplačanih 
nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in 
nadomestil delavcem, ki dela ne morejo opravljati 
zaradi karantene. Zakon ureja tudi odlog plačila 
prispevkov za socialno varnost samozaposlenih. 
 

1. Postopki samozaposlenih 
Za samozaposlene je po tem zakonu določen odlog 
plačila prispevkov za socialno varnost  kot ukrep za 
zmanjševanje negativnih posledic zaradi pojava 
epidemije.  
Do odloga plačila prispevkov je upravičena 
samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega 
zakona: 
− opravlja katerokoli pridobitno ali drugo 

dovoljeno dejavnost 
− je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi 

opravljanja te dejavnosti  
− ima poravnane davčne obveznosti oziroma 

vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do 
davčnega organa na dan 28. februar 2020 znaša 
manj kot 50 eurov ali če je davčne obveznosti, 
večje kot 50 € poravnal do 6. aprila 2020.  

 

Odlog plačila prispevkov NE VELJA za: 
− popoldanske s.p. 
− delno upokojene, ki nadaljujejo z dejavnostjo 

preko s.p.,  
− za s.p., ki so zaposleni pri drugem delodajalcu 

s krajšim delovnim časom in si plačujejo razliko 
do polnega delovnega časa kot s.p. 

Samozaposlenemu se neposredno na podlagi tega 
zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo 
aprila, maja in junija 2020, plačati pa jih bo moral 
najkasneje do 31. marca 2022. 
Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri 
čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 
2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo 
zamudne obresti. Če pa jih upravičenec ne bo plačal 
do 31. 3. 2022, pa se plačujejo zamudne obresti.  
Obveznosti morajo biti plačane do 6. 4. 2020. 
 

2. Postopki delodajalca pri uveljavljanju 
nadomestil za zaposlene 
Delodajalci bodo povračilo nadomestil plače 
zaposlenim uveljavljali  na Zavodu za zaposlovanje 
z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce  in 

sicer: 
− delno povračilo izplačanih nadomestil plače 

zaposlenim pri delodajalcu, ki jim začasno ne 
more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/BinaryContent?entityId=4f78bd7c-74a6-4f25-b012-b2bfd6033f37&rootEntityId=f746932e-e7cf-478a-8f25-4620a823f01c&createDate=1900-01-01&activeDate=2020-04-02
https://www.zadelodajalce.si/


 

− povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi 
odrejene karantene ne morejo opravljati dela 

Pred prvo uporabo portala se je potrebno 
registrirati.    
Pogoji, da je delodajalec upravičen do povračila 
nadomestila plače in vseh socialnih prispevkov:  
− ima na dan vložitve vloge poravnane davčne in 

nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ 
− ima na dan oddaje vloge predložene vse 

obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let  

− nad njim ni uveden postopek stečaja, 
− delavec na čakanju na delo dela 7 ali manj 

zaporednih dni v tekočem mesecu  
− v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP do konca 

2020 poslovni subjekt ne bo delil dobička, ne bo  
izplačal del plač za poslovno uspešnost ali 
nagrade poslovodstvu 

Vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se 
bodo obravnavale po ZIUZEOP (108. člen 
ZIUZEOP). Delodajalec lahko vlogo, čeprav ima 
delavce na čakanju na delo že od 13. 3.2020, vloži 
v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP (predvidoma 11. 
4.2020). Delodajalec, ki ob aprilskem izplačilu plače 
za marec ne bo imel odobrene vloge s strani ZRSZ, 
mora prispevke plačati v celoti, pozneje pa bo 
zahteval refundacijo od FURS.  
ZRSZ bo o vlogi odločil v 8 dneh s sklepom. 
Povračilo se delodajalcu izplača 10. v mesecu, ki 
sledi mesecu izplačila nadomestila. 
Za vprašanja glede uveljavljanja povračila 
nadomestil plače sta na voljo: 
− elektronski naslov ZIUPPP@ess.gov.si  ali 
− brezplačni telefon Kontaktnega centra 080 20 

55, ki omogoča tudi podporo pri registraciji na 
portalu za delodajalce, v ponedeljek, torek in 
četrtek, 8.00–15.00, v sredo, 8.00–17.00, in v 
petek, 8.00–13.00. 

Informacije na spletni strani zavoda za zaposlovanje. 
 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH 
NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU 

(ZIUJP)  
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 in sicer. 
− podaljšanje roka za oddajo davčnega obračuna od 

dohodka iz dejavnosti za leto 2019 najpozneje do 
31. maja 2020. 

− podaljšanje roka za priglasitev ugotavljanja davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za 
davčno leto 2020 najpozneje do 31. maja 2020  

− zavezanec za davek zahtevi za spremembo 
predhodne akontacije oziroma akontacije 
dohodnine in akontacije davka od dohodkov 

pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za 
tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo 
davčne osnove.  

− davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za 
čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v 
največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev 
zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov 
zaradi epidemije. 

− davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka 
zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni 
odtegljaj.  

− Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo 
davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka, se 
za odloženi znesek davka oziroma neplačane 
davke, ne zaračunajo obresti.  

− Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil na 
AJPES, najpozneje do 31. maja 2020.  

 

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) 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 (na 
primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, 
velnes storitve, športno rekreacijske storitve, 
kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske 
storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, 
storitve iger na srečo). 
Prepoved prodaje blaga in storitev potrošnikom ne 
velja za: 
− prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, 

vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
− lekarne, 

− prodajalne z medicinskimi pripomočki in 
ortopedskimi pripomočki, 

− program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 
− kmetijske prodajalne, 
− bencinske servise, 

− banke, pošto, dostavne službe, 
− trafike in kioske za prodajo časopisov in revij 
− prodajalne s hrano za živali ter 
− druge nujne storitve za zagotavljanje javne 

varnosti in zdravja, 
− vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 
− gradbena dela v oziroma na nenaseljenih 

gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju 
katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.. 

Dovoljena pa 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. 
 

 

mailto:ZIUPPP@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljen-zakon-o-interventnih-ukrepih-place-prispevki?fbclid=IwAR2i1AS8GPB4ThEEFIIPF89cgOvnf6ZquRkYdnVRxxr-UQcMjhT20EWlSZg


 

Obratovalni čas 
Odlok določa, da za prodajalne z živili velja obratovalni 
čas od vsaj 8.ure in najmanj do 18. ure. Nakup v času 
od 8. do 10. ure in eno uro pred zaprtjem lahko 
opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, 
upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo 
nakup samo v tem času. Ob nedeljah in dela prostih 
dnevih so zaprte vse prodajalne razen bencinskih 
servisov in lekarn, ki so lahko odprte. Mikro in majhne 
družbe lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s 
svojo poslovno odločitvijo. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje izdaja priporočila 
glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati 
v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja 
blago in storitve glede na kvadraturo posameznega 
poslovnega prostora. 
 

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

ODLOK O PREPOVEDI GIBANJA 
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki 
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin  (Ur.l. 
38/2020 z dne 29.3.2020) zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega 
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih 
in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop 
na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter 
prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali 
začasnega prebivališča. 
 

Izjeme 
− prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih 

nalog,  
− opravljanje gospodarskih, kmetijskih in 

gozdarskih dejavnosti,  
− odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, 

življenje in premoženje,  
− varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,  
− dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih 

storitev,  
− dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 

predstavništev,  
− dostop do storitev za nujne primere,  

− dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 
pravosodnih organov,  

− dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.  
− dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne 

prodaje,  

− dostop do drogerij in drogerijskih marketov,  
− dostop do prodaje medicinskih proizvodov in 

zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 
pripomočkov,  

− dostop do mest za prodajo hrane za živali,  
− dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih 

proizvodov in proizvodov za nujne primere,  
− dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, 

in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,  
− dostop do bencinskih črpalk,  
− dostop do bank in pošt,  
− dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,  
− dostop do komunalnih storitev za opravljanje z 

odpadki,  
− dostop do avtomobilskih servisov in servisov 

kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.  
Če storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je 
dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje 
dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.  
Podrobnejšo opredelitev izjem za območje posamezne 
samoupravne lokalne skupnosti lahko opredeli župan 
s sklepom, ki se javno objavi.  
 

Odlok določa tudi, da je v času razglašene epidemije 
COVID-19  posameznik s stalnim in začasnim 
prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu 
prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme 
spreminjati oziroma se seliti med obema 
prebivališčema.  
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih 
površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega 
prebivališča.  
Za nadzor skrbi Civilna zaščita, v primeru kršitve pa 
obvesti najbližjo postajo policije.  
 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 
dovoljeno tudi:  
− skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali 

člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob 
tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja 
podobnih skupin,  

− skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če 
uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na 
ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v 
okviru Civilne zaščite.  

 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je 
ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih 
oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge 
oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali 
podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter 
zaščitnih rokavic.  
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po 
zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega 
odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje 
tudi policija v okviru svojih pristojnosti.  
 

Opravljanje gospodarske dejavnosti 
Pristojni organi preverjajo prehode med občinami. 
Odlok sicer ne določa, da je za gibanje med občinami 

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/


 

potrebno imeti posebna dokazila, vendar je 
priporočljivo; 
− da imate pri sebi npr. naročilnico, delovni nalog, 

potni nalog, pogodbo….  
− za zaposlene na spletni strani objavljen vzorec 

potrdila 
s čimer dokazujete, da opravljanje dejavnosti. 
 

NADOMESTILO SAMOSTOJNEMU 
PODJETNIKU OB ZAPRTJU 

PODJETJA 
 

Uveljavljanje pravice do denarnega 
nadomestila za samozaposlene 
Zakonom o urejanju trga dela (5. odstavek, 63. člen) 
določa, da samostojni podjetnik lahko uveljavi pravic 
do denarnega nadomestila, če je odjava iz vseh 
socialnih zavarovanj posledica objektivnih razlogov.  
K objektivnim razlogom za odjavo iz zavarovanja 
sodijo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, 
insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja 
materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba 
poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, 
na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, 
in drugi primerljivi objektivni razlogi. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo 
mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za 
prenehanje opravljanja dejavnosti.  
Samostojnemu podjetniku, ki preneha opravljati 
dejavnost zaradi pandemije in se na Zavodu za 
zaposlovanje z obrazcem prijavi kot brezposelna 
oseba, denarno nadomestilo lahko prizna ob pogoju, 
da imajo v zadnjih 24 mesecih vsaj 9 mesecev plačane 
prispevke za obvezno socialno varnost.  
Samostojni podjetnik vlogi_za_denarno_nadomestilo 
priloži:  
1. Obrazložitev razlogov za prenehanje opravljanja 

dejavnosti z ustreznimi dokazili  
2. potrdilo o plačanih prispevkih, ki ga pridobi na 

FURS 
3. Dokazilo o izpisu iz ustreznega registra (sklep o 

izpisu iz poslovnega registra) 
4. Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, 

doseženega z opravljanjem  dejavnosti za tekoče in 
preteklo leto 

Dokazila od št. 2 do 4 lahko pridobi Zavod za 
zaposlovanje, kar pa podaljša postopek od prejema 
vloge do izdaje odločbe o priznanju pravice do 
denarnega nadomestila.  
 
Vir: ZRSZ 
 

INFORMACIJE 

 

KAJ PRINAŠA ZA SAMOSTOJNE 
PODJETNIKE IN DRUŽBENIKE 

POSLOVODNE OSEBE 
PROTIKORONA ZAKON 

 

Mega anti korona zakon, Zakon o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), je 
bil v Državnem zboru sprejet 2. aprila 2020, začel bo 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, 
(predvidoma 11.4.2020). Mega anti korona zakon 
določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih 
primerih od 12. 3.2020).  
 

1. Temeljni dohodek 
Izredna pomoči v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka pripada upravičencu, ki zaradi epidemije ne 
more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu. 
− Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 

005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 
040), polno zavarovani iz dejavnosti.  

− Temeljni dohodek ne pripada popoldanskim s.p., 
delno upokojenim, ki nadaljujejo z dejavnostjo kot 

s.p., s.p., ki so zaposleni pri drugem delodajalcu s 
krajšim delovnim časom in si plačujejo razliko do 
polnega delovnega časa kot s.p... 

− Višina: 350 € za marec, 700 € za april in 700 € za 
maj 

− Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane 
obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona. 

− Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na 
FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi 
prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s 
spodnjimi roki).  Predlog izjave bo dostopen na 
eDavkih, predvidoma 14.4.2020. Izjava se javno 
objavi na spletnih straneh FURS.  

− Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem 
zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more 
opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu.  

− Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti 
pomeni: 
− vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v 

mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v 
mesecu februarju 2020 ali 

− vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz 
prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 
v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. 

http://www.ooz-idrija.si/novice/item/222-koronavirus-14-prepoved-gibanja-izven-občine-bivališča.html
http://www.ooz-idrija.si/novice/item/222-koronavirus-14-prepoved-gibanja-izven-občine-bivališča.html
https://www.ess.gov.si/_files/1922/prijavni_obrazec_evidencaBO.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/11139/ZRSZ_vloga_za_denarno_nadomestilo.pdf
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/uveljavljanje-pravice-do-denarnega-nadomestila-za-samozaposlene
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


 

− Rok za izplačilo: 
− Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – 

izplačilo 25.4.2020 
− Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 

(za marec ali april/marec in april) – izplačilo 
10.5.2020 

− Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 
(za posamezni mesec, za dva ali vse tri 
mesece) – izplačilo 10.6.2020 

− Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti 
samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem 
polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto 
obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso 
dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto 
obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči 
ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. 
 

2. Oprostitev plačila prispevkov 

Do oprostitve plačila prispevkov za mesec april 
in  maj 2020 so upravičeni samostojni podjetniki 
in družbeniki poslovodne osebe, ki so na dan 
uveljavitve zakona, vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ne 
izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno 
zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni 
podlagi. 

− Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 
005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 
040), polno zavarovani preko dejavnosti.  

− Oprostitev plačila prispevkov ne velja za  
popoldanske s.p., delno upokojene, ki nadaljujejo 
z dejavnostjo kot s.p., s.p., ki so zaposleni pri 
drugem delodajalcu s krajšim delovnim časom in si 
plačujejo razliko do polnega delovnega časa kot 
s.p... 

− Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane 
obveznosti do FURS na dan oddaje vloge. 

− Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora 
biti vložena do konca meseca, za katerega želi 
oprostitev prispevkov 

− Kateri prispevki so oproščeni: vsi prispevki za 
socialno varnost za april in maj 2020. Prispevki 
se obračunajo in ne plačajo. 
Prispevki bodo oproščeni na osnovi izjave, ki jo 
mora samostojni podjetnik vložiti elektronsko na 
portal eDavki. Izjava bo objavljena na portalu 
14.aprila 2020. Obdobje oprostitve plačila 
prispevkov: V 38.členu ZIUZEOP je v 1. odstavku 
določeno, da so samozaposleni oproščeni plačila 
prispevkov za socialno varnost za april in maj 
2020, 3.odstavek pa določa, da je zgoraj 
navedeno izjavo za marec 2020 potrebno oddati 
do konca aprila. Glede na to nejasnost, ki izhaja iz 
določbe, bo informacija ali  oprostitev veljala tudi 
za marec, objavljena naknadno. 

 

3. Vračilo prejetih sredstev 
V primeru: 

− delitve dobička 
− izplačila dela plač za poslovno uspešnost 

− izplačila nagrade poslovodstvu 
v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, 
se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi 
obrestmi. 
 

4. Bolniška odsotnost 
− Veljavnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od 

prvega dne dalje v breme ZZZS 
− Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 

dni 
− Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva 

pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020 
− Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve 
 

5. Akontacija dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti in akontacija davka od dohodkov 
pravnih oseb 
Akontacija se ne plača za april in maj 2020 
(akontacijo za marec oz. za prvo trimesečje je 
potrebno plačati do 10.4.2020) 

 

DELOVNOPRAVNI POSTOPKI ZA 
ZASEBNI SEKTOR V PROTIKORONA 

ZAKONU  

Mega anti korona zakon, Zakon o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), je 
bil v Državnem zboru sprejet 2. aprila 2020, začel bo 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, 
(predvidoma 11.4.2020). Mega anti korona zakon 
določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih 
primerih od 12. 3.2020).  

Za pravilno interpretacijo zelo pomembno poznavanje 
Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in 
prispevkov (ZIUPPP), Ur. l. RS, št. 36/2020, ki velja od 
29. marca dalje in ZIUZEOP. Slednji namreč ZIUPPP v 
določenih delih bistveno spreminja. 

Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 
2020 (v nekaterih primerih še od 13. 3. do konca 
marca). ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30. 
septembra 2020. 
  

I. ČAKANJE NA DELO (POSLOVNI RAZLOG IN 
VIŠJA SILA) 

  

1. Kaj zakon šteje za višjo silo? 
− varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev, 
− nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve 

javnega prevoza, 
− zaprtje mej s sosednjimi državami. 

  

2. Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali 
celotno povračilo nadomestila plače od 
13.3.2020 do 31.5. 2020? 

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen 
proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz 
javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 % in 
delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško 



 

dejavnost, ki spada v skupino K po standardni 
klasifikaciji dejavnosti. 
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo 
po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli 
za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v 
drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% 
rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V 
primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih 
poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral 
upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč. Če ni 
posloval celo leto v 2019, je upravičen, če je utrpel 
vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 
napram februarju 2020 ali vsaj 50 % v aprilu in maju 
2020 napram februarju 2020. 
 

3. Kdaj delodajalec delnega povračila 
nadomestila plače ne more uveljavljati? 
− Če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ, če ima neplačane zapadle 
obveznosti na dan vložitve vloge.  

− Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje 
obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje vloge. 

− Če je nad njim uveden postopek stečaja. 
 

4. Kako delodajalec delavca napoti na čakanje 
na delo? 

Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno 
odredbo. Le-ta je tudi priloga k vlogi na ZRSZ. 
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 se lahko vrne na delo do 7 zaporednih dni v 
tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno 
obvestiti ZRSZ. 
  

5. Kakšne roke in postopek mora delodajalec 
spoštovati, da bo upravičen do povračila 
nadomestila plače? 

Vlogo bo delodajalec vložil na ZRSZ samo elektronsko. 
Vse vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se 
bodo obravnavale po ZIUZEOP (108. člen ZIUZEOP).  
Po uradnem stališču Zavoda za zaposlovanje lahko 
vlogo, kljub temu, da so delavci že od 13. 3. na 
čakanju na delo, vložite v 8 dneh po uveljavitvi 
ZIUZEOP (v veljavo bo stopil okrog 11. 4.). 
Delodajalci, ki ob izplačilu plače za marec 2020 ne 
bodo imeli odobrene vloge s strani ZRSZ, morajo 
prispevke plačati v celoti. Kako jih boste po odobritvi 
vloge zahtevali nazaj od FURS, bo sporočeno 
naknadno. 
Več o vlogi na spletni strani  ZRSZ.  
 

Delodajalec mora vlogo vložiti v 8 dneh od napotitve, 
najkasneje pa do 31. 5. 2020. Vlogi je potrebno 
priložiti izjavo (čakanje na delo doma zaradi 

poslovnega razloga ali višje sile). o upadu 
prihodkov/višji sili in odredbo o čakanju na delo. ZRSZ 
bo odločil v 8 dneh s sklepom. 
Vse vloge, tudi za delavce, ki so na čakanju na delo 
od 13. 3.2020 dalje, se oddajajo po pravilih in kriterijih 
ZIUZEOP! ZIUZEOP je namreč razveljavil ZIUPPP. 
Čakanje na delo po pravilih ZIUPPP bo veljalo le od 
junija dalje, če veljavnost ZIUZEOP ne bo podaljšana. 
 

6. Kakšna bo višina nadomestila plače za 
delavca in koliko in kdaj bo delodajalec dobil 
povrnjeno od države? 

Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile 
znaša nadomestilo plače 80 % osnove ( 7 odst. 137. 
člena ZDR-1), vendar ne manj kot znaša minimalna 
plača in ne več kot znaša povprečna plača v RS. 
Izplačana nadomestila plač delavcev od 13. marca do 
31. maja 2020, povrne država.  (100 % neto in vsi 
socialni prispevki). 
Nadomestilo, ki ga bo država delodajalcu povrnila, je 
omejeno navzgor z zneskom povprečne plače v RS, 
preračunane na mesec (1.753,84 € bruto). Prispevki 
so oproščeni največ od nadomestila plače, do višine 
povprečne plače za 2019 v RS, preračunane na mesec. 
Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 
10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila 
plače. 
 

7. Omejitve za delodajalca  
− delodajalec lahko odredi čakanje na delo vsem 

delavcem (tudi varovanim kategorijam), 
− dopustno je odrediti čakanje na delo, četudi imajo 

delavci pri neenakomerni razporeditvi delovnega 
časa višek ur, 

− delodajalec med čakanjem in po zaključku čakanja 
na delo ni omejen glede odpuščanja delavcev. 

 

8. Sankcije za delodajalca: 
Sankcije,  vrnitev prejetih sredstev v 3-kratni višini in 
globa za prekršek v višini od 3.000 do 20.000 €, 
doletijo delodajalca če: 

− delavcem ne izplačuje neto nadomestila plače,  
− če odreja nadurno delo  
− če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali 

nekoga pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ 
 

 

II. DELAVCI, KI DELAJO 
− Država krije prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje PIZ (I in II) za plačo april 
in maj 2020. 

− Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki 
dela za april in maj plačati krizni dodatek 200 € 
(oproščen plačila davkov in prispevkov), če 
delavčeva zadnja plača ni presegla trikratnika 
minimalne plače. 

Podrobnejših razlag ali obveznost delodajalca za 
plačilo kriznega dodatka velja za vse delavce, tudi za 
tiste, ki delajo od doma,  kjer ni izpostavljen posebnim 
tveganjem, še ni. 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place


 

III. BOLNIŠKO NADOMESTILO 
ZZZS bo plačal bolniško nadomestilo (za vse bolezni in 
poškodbe, ne samo zaradi virusa) od 1. dne 
zadržanosti dalje. To velja v obdobju od uveljavitve 
zakona pa do 31. maja 2020. Če je bil delavec ali 
samostojni zavezanec na bolniški že prej, je to strošek 
delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Višina 
nadomestila za delavca, se bo obračunavala po 
7.odstavku 137. člena ZDR-1, za samostojnega 
zavezanca pa po pravilih 28. in 31. člena ZZVZZ. ZZZS 
bo povrnil izplačano nadomestilo delodajalcu v 60 
dneh po predložitvi zahteve za refundacijo, 
samostojnemu zavezancu pa v 30 dneh. 
 
Vir: OZS 

 
 

SAMOZAPOSLENI – IZJAVA ZA 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 

IN PRIDOBITEV TEMELJNEGA 
DOHODKA 

 

Samozaposleni bodo za uveljavitev  oprostitve 
plačila prispevkov in pridobitev temeljnega 
dohodka, kot ukrepa interventnih zakonov za 
omilitev posledic epidemije koronavirusa, 
morali izjavo oddati izključno na portalu 
eDavki. 

 
Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev 
temeljnega dohodka bo na voljo od 14. aprila 2020 na 
portalu eDavki (preko spleta ali mobilnega telefona). 
FURS svetuje, da si vsi samozaposleni uredijo  vstop 
v eDavke, četudi imajo  pooblaščenca za urejanje 
zadev s Finančno upravo RS, saj bodo samozaposleni 
lažje spremljate poslovanje s Finančno upravo prek 
računalnika ali mobilnega telefona. Vstop v eDavke je 
mogoč z registracijo z digitalnim potrdilom ali z davčno 
številko in geslom.  
Namestitev eDavkov  
Na povezavah so preprosta navodila, kako se namesti 
eDavke na računalniku ali na telefonu, prijaviti se je 
treba še na eVročanje, da se dokumente prejme le po 
elektronski poti in ne več po navadni pošti. 

Pomoč pri namestitvi: klicni center za pomoč 
uporabnikom tel. 05 297 6800 ali elektronska pošta 
sd.fu@gov.si.  
Vprašanja, preverjanja, itd. s Finančno upravo se 
ureja prek klicnega centra za fizične osebe na številki 
08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 
prek elektronske pošte uradov. 
 

 
 

INFORMATIVNI IZRAČUN 
DOHODNINE 

 

Vpogled v informativni izračun dohodnine prek 
telefona 
Elektronsko vročanje dokumentov je s 1. januarjem 
2016 uvedel zakon o davčnem postopku. Izvaja se 
prek informacijskega sistema finančne uprave, portala 
eDavki, ki se glede komuniciranja med zavezanci in 
Fursom uporablja v obe smeri - za vlaganje davčnih 
obračunov ter drugih vlog zavezancev in za 
elektronsko vročanje dokumentov zavezancem. 
Za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike 
in fizične osebe z dejavnostjo je elektronsko vročanje 
obvezno. Preostale fizične osebe pa se lahko v sistem 
prijavijo prostovoljno.  
FURS bo informativne izračune dohodnine za leto 
2019 pošiljal po pošti, vsi tisti zavezanci, ki so se 
naročili na elektronsko vročanje, pa dokument 
prejmejo v mobilno aplikacijo eDavki. FURS vabi vse 
zavezance, da se naročijo na elektronsko  vročanje 

dokumentov tako, da prek portala eDavki oddajo 
obrazec z naslovom eVročanje-POS oz. se prijavijo 
preko mobilne aplikacije na pametnem telefonu 
eDavki. 
Letošnja novost je, da se lahko zavezanci prijavijo v 
elektronsko vročanje in elektronsko vročene 
dokumente tudi pregledujejo v mobilni aplikaciji 
eDavki, ki jo naložijo na svoj pametni telefon.  
Poleg odločb za letno odmero dohodnine so za 
elektronsko vročanje pripravili tudi že nekatere druge 
dokumente, kot sta nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča in odmera dohodnine od obresti. 
 

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. 

https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/kaj-na-delovnopravnem-podrocju-izhaja-iz-mega-anti-korona-zakona-5e80c9112114e07dc86d052f
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/pages/registration/intro.aspx
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/#c6490
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vrocanje_fo
mailto:sd.fu@gov.si
https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6535
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/vrocanje/
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.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Izjava-za-oprostitev-placila-prispevkov-in-pridobitev-temeljnega-dohodka.jpg


 

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 

 

POVPREČNA LETNA STOPNJA 
DAVKOV IN PRISPEVKOV 

 
V Uradnem listu št. 14/2020 z dne 6.3.2020 je bila 
objavljena Povprečna letna stopnja davka in 
prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji, ki je za leto 2019 znašala 35,37%. 
 

  

SEKCIJE 
 
 
 

FRIZERJI, KOZMETIKI, GOSTINCI  
 

 
 

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, 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 (na primer nastanitvene storitve, gostinske 
storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, 
kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske 
storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, 
storitve iger na srečo). 
 

CVETLIČARJI 
 

 
Od 3. aprila 2020 dalje je dovoljena prodaja v  
vrtnarijah, drevesnicah in cvetličarnah. 

Na pobudo OZS je bil spremenjen Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom je dodana dejavnost vrtnarij, 
drevesnice in cvetličarne. Zaradi sezonske narave 
pridelkov (sadike zelenjave, sadike sadja, sadike 

okrasnega cvetja…), bi sicer propadlo veliko rastlin, v 
katere je bilo vloženega veliko dela in sredstev.  
Pri tem je potrebno upoštevati namen Odloka, ki je v 
veljavi izključno in v prvi vrsti zato, da se čim bolj 
zavaruje zdravje in življenje ljudi v boju z epidemijo 
virusne okužbe COVID-19. Zato je tudi nujna dosledna 
uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice...), 
kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih 
oseb. V zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn 
je treba dosledno upoštevati, da če te storitve niso 
zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen 
v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne 
storitve po javni cesti ali javni poti. 
 

GRADBINCI, INŠTALATERJI, 
KLEPARJI-KROVCI 

 
 
Dovoljeno izvajanje vseh del na objektih in v 
stanovanjih kjer ne pride do stika s potrošniki 
V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom je bila 3.4.2020 dodana 
dejavnost Gradbena dela v nenaseljenih gradbiščih, 
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. 
V odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki 
velja od 16.3.2020, ni bilo posebej opredeljeno  
izvajanje gradbenih del, po informacijah ministrstva 
prepoved velja za vse storitve potrošnikom (fizičnim 
osebam). Odlok pa ne prepoveduje ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev med podjetji, dela za 
druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, 
ustanove, inštitucije…..  
Gradbenih storitev za potrošnike ni bilo dovoljeno 
izvajati, lahko pa se izvajajo vsa druga gradbena dela 

https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flabrys.ru%2Fuploads%2Fnscreenshot-n7103b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flabrys.ru%2Fsl%2Fcolor%2Fa-combination-of-flowers-in-bouquets-floristics-the-rules-for-combining-flowers-in-a-bouquet%2F&docid=8xCp33PfY1ZLRM&tbnid=gJ3A4brgUm-p8M%3A&vet=12ahUKEwj7no6Ws9_mAhUCC-wKHaE_AMY4rAIQMyheMF56BAgBEF8..i&w=540&h=560&safe=active&bih=1144&biw=1797&q=cvetli%C4%8Darji&ved=2ahUKEwj7no6Ws9_mAhUCC-wKHaE_AMY4rAIQMyheMF56BAgBEF8&iact=mrc&uact=8


 

za druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, 
ustanove, inštitucije….  
Dovoljene so bile izjeme pri izvajanju nujnih 
vzdrževalnih del (vodovodnih, ogrevalnih in 
kanalizacijskih inštalacij, dela na strehah…) brez 
katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
17.3.2020 objavilo informacijo za gradbišča in  
delavce na gradbiščih:  Odlok ne posega v delovna 
razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na 
nedokončanem objektu, pod pogojem, da na 
gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika).  
Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila NIJZ 
(varnostna razdalja, razkuževanje, uporaba rokavic, 
izogibanje dela v skupinah, …).  
 

Za varno izvedbo del, je priporočljivo:  

1. Gradbiščni sestanki se izvajajo zunaj (ne v 
kontejnerjih !) in pri tem se brez izjeme spoštuje 
priporočljiva razdalja med posamezniki, najmanj 
1,5/2,0m;  

2. Če je le mogoče se na gradbiščih poskrbi za tekočo 
vodo in milo, da si lahko delavci redno umivajo 
roke. Če tekoče vode ni, mora biti na gradbišču 
zadostna količina razkužil - vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60%;  

3. Delavci se ne preoblačijo v gradbiščih kontejnerjih, 
pač pa pridejo na delo v delovni obleki (delovne 
obleke se perejo čimbolj pogosto);  

4. Delavci tudi v času za malico spoštujejo 
priporočeno razdaljo;  

5. Delavcem se zagotovijo maske, ki jih je potrebno 
redno menjavati – na 2 uri (v skladu z navodili 
proizvajalca posamezne vrste mask);  

6. V primeru skupnih prevozov na gradbišče se 
poskrbi za varnost delavcev, izogibati se je 
potrebno večjemu številu delavcev v enem vozilu;  

7. Delovne prostore, gradbiščne kontejnerje in 
delovno opremo je potrebno redno razkuževati;  

8. V primeru, da delavec kašlja ali ima druge znake 
bolezni, se ga nemudoma napoti da pokliče svojega 
zdravnika in gre v samoizolacijo (oz v skladu z 
navodili osebnega zdravnika);  

9. Gradbišča naj se opremijo s plakati o preprečitvi 
širjenja korona virusa;  

10. Spoštujejo se vsa pravila, ki jih objavlja  NIJZ 
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede sprejetega 
Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, 
je objavljen na spletni strani. 
Ker se povezava do odgovorov spreminja, v brskalnik 
vpišite: » [POSODOBLJENO] Najpogostejša vprašanja 
glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje 
blaga in storitev« 
 
 
 
 
 
 

LESARJI 
 

 
 

Dejavnost lesarjev v času epidemije 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, 
velja od 16.3.2020 prepoveduje prodajo in opravljanje 
storitev neposredno potrošnikom, ne prepoveduje 
poslovanja med podjetji.  
 

Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter 
ne posega v ureditev razmerij med delavcem in 
delodajalcem, kar pomeni, da delo v vaših 
proizvodnjah oz. delavnicah lahko poteka, vendar je 
potrebno upoštevati navodila NIJZ za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 (varnostna 
razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, 
uporaba rokavic, zaščitnih mask, izogibanje dela v 
skupinah, uporaba individualnega prevoza v kolikor je 
to mogoče…) 
V kolikor ima podjetje poleg lesne dejavnosti trgovino 
ali prodajni salon, je prodaja dovoljena drugim 
podjetjem, ne pa končnemu potrošniku.  
Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko 
delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem 
objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih 
drugih ljudi (npr. naročnika). Dovoljeno je izvajanje 
vseh del na objektih in v stanovanjih kjer ne pride do 
stika s potrošniki. 
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede sprejetega 
Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, 
je objavljen na spletni strani. 
Ker se povezava do odgovorov spreminja, v brskalnik 
vpišite: » [POSODOBLJENO] Najpogostejša vprašanja 
glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje 
blaga in storitev« 
 

PREVOZNIKI 

 
 

Prevozi v času epidemije  

Informacije o mednarodnih prevozih se stalno 
dopolnjujejo, zato je potrebno spremljati obvestila, ki 
jih po elektronski pošti pošilja Sekcije za promet pri 
OZS in obvestila, objavljena na spletni strani 
https://www.ozs.si/sekcija-za-promet 
 

https://www.nijz.si/
https://www.gov.si/novice/httpswww-gov-sinovice2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.gov.si/novice/httpswww-gov-sinovice2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/
https://www.ozs.si/sekcija-za-promet


 

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo Sklep o 
ustanovitvi delovne skupine, ki bo v kritičnih razmerah 
glede virusa Covid - 19 reševala problematiko v 
dejavnosti cestnega transporta. 
Sklep MzI - Delovna skupina za promet.pdf 
Vzpostavljena je tudi posebna kontaktna telefonska 
številk, kjer lahko dobite informacije v zvezi z ukrepi 
Republike Slovenije za zajezitev koronavirusa s 
področja infrastrukture. 
Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi 
Ministrstva za infrastrukturo na področjih cestnega in 
železniškega prometa, zračnega, žičniškega in 
pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in 
na področju energetike. 
Kontakt: tel.  (01) 478 85 12, e-naslov: 
mzi.koronavirus@gov.si  
 

Potrdila za voznike tujce  
 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(Ur.l. RS št. 36/20 z dne 28.3.2020), podaljšuje 
veljavnost potrdil za voznike, ki niso državljani držav 
skupnosti do konca krize vendar najdlje do 
01.07.2020. Po zakonu podaljšana potrdila pa veljajo 
samo v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. 
V tem času bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
prevoznikom za njihove voznike, ki  to nujno 
potrebujejo, na njihovo vlogo, izdala potrdila z 

omejeno veljavnostjo. Ker pa je razglasitev konca 
izrednih razmer negotova (lahko je čez dva tedna ali 
pa čez dva meseca), se jim bodo taka potrdila izdala 
do konca veljavnosti tega zakona in sicer do 
01.07.2020. V tem času pa bodo vozniki tudi pridobili 
enotna dovoljenja in drugo kar potrebujejo za izdajo 
potrdila z "normalno" veljavnostjo.  
 

Avtobusni prevozniki opozarjajo na dolgoročne 

posledice zaradi koronavirusa 

Avtobusni prevozniki oso pozorili na težak položaj, v 
katerem so se znašli zaradi epidemije koronavirusa. 
Ukrepi vlade bodo zanje zaradi bolj dolgotrajne kot v 
ostalih panogah, zato pričakujejo posebno obravnavo 
ter posebne ukrepe zanje.  
Avtobusni prevozniki so prvi občutili posledice 
koronavirusa, saj so bile odpovedane prevozi tujih 
potnikov po vsej Evropi. Turistične prevoze 
odpovedale tudi Slovenija in ostale evropske države, 
odpovedani so bili tudi vsi prevozi na sejme, festivale, 
šolski prevozi in celotni javni potniški promet. 
Ukinjeni so vsi prevozi šoloobveznih otrok, in 
ekskurzij,  ki sta vir preživetja za večino avtobusnih 
prevoznikov.  
Vladi predlagajo, da se male avtobusne prevoznike 
obravnava posebej zaradi specifike dela. Zamrznitev 
oziroma preložitev obveznosti do bank je spodbuden 
ukrep, veljati pa bi moral tudi lizing.   

 

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 

https://www.ozs.si/datoteke/ozs/sekcije/Bojan%20Pecnik/Sklep%20MzI%20-%20Delovna%20skupina%20za%20promet.pdf
mailto:mzi.koronavirus@gov.si


 

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.   
 

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 januar 2020 je znašala 1.806,50€, neto  
plača pa 1.172,56€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november 
2019 - januar 2020 je znašala 1.853,30€, neto 
1.207,47€. 

 
 

 

IZ URADNEGA LISTA
12 28.2. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca 

12 28.2. Poročilo o gibanju plač za december 2019 

12 28.2. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 

12 28.2. 
IDRIJA - Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju 
naselja Črni vrh 

12 28.2. IDRIJA - Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija 
 12 28.2. IDRIJA - Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrijca 
 12 28.2. IDRIJA - Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 14 6.3. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 

15 7.3. Coronavirus – COVID 19 Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji 

16 9.3. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 

16 9.3. Coronavirus – COVID 19 Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji 

17 10.3. Coronavirus – COVID 19 Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem 

18 11.3. Coronavirus – COVID 19 Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

18 11.3. Coronavirus – COVID 19 Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih 

18 11.3. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 

22 13.3. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin 

22 13.3. Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

24 15.3. Coronavirus – COVID 19 Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 

25 15.3. Coronavirus – COVID 19 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

35 27.3. Poročilo o gibanju plač za januar 2020 

36 28.3. Coronavirus – COVID 19 Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) 

36 28.3. Coronavirus – COVID 19 Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) 

36 28.3. Coronavirus – COVID 19 Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) 

36 28.3. Coronavirus – COVID 19 Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju ( ZIUJP) 

42 2.4. 
Coronavirus – COVID 19 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji 

44 3.4. 
Coronavirus – COVID 19 Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji 

https://www.mozaikpodjetnih.si/


 

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI MAREC 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) 1.806,50 € 

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  MAREC 2020 22 0 22 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176 0 176 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 35,05      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 36,92  

 
 
 

    
SKUPAJ 71,97  

 
    

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača JANUAR 2020 1.806,50 1.172,56  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR 2020 1.806,50 1.172,56   Pokojninsko in invalidsko 

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

Povprečna plača  NOVEMBER - JANUAR 2020 1.831,69 1.190,74  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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