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PODALJŠANJE PROTIKORONA 
UKREPOV ZA PODJETNIKE IN 

PODJETJA  
 

Podaljšanje protikorona ukrepov za podjetnike 
in podjetja do 30. 6. 2021 
Vlada je s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih 
protikorona ukrepov do 30. 6. 2021 Ur.l.43/2021 z dne 
25.3.2021). Med ukrepi, za katere je pristojna 
Finančna uprava, se podaljšuje pridobitev izredne 
pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, 
povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali 
varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih 
fiksnih stroškov. 
Ukrepi, za katere velja podaljšanje do 30.6.2021: 
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. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Ur.l.152/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE)  

2. 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)  

3. Ukrep delno povrnjenega izgubljenega 
dohodka za čas trajanja odrejene karantene 
na domu ali nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otroka iz 93. do 97. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 

(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) 
ter 104. in 105. člena Zakona interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Ur.l.175/20)  

4. 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 
(Ur.l.175/20)  

Tako kot doslej je treba vloge oddati elektronsko prek 
sistema eDavki. Za pridobitev mesečnega temeljnega 
dohodka in povračila izgubljenega dohodka zaradi 
karantene ali varstva otrok sta obrazca na  že na voljo. 
Obrazec za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov bo 
na voljo do začetka maja. 
 

RAZGLASITEV EPIDEMIJE  
Vlada se je 10.marca 2021 zaradi števila okuženih z 
virusom COVID-19 drugega vala razglasila podaljšanje 
epidemije od 18.3.2021 še za 30 dni.  
V Sloveniji smo prvič razglasili epidemijo Covida-19 
12. marca 2021, ki je trajala do 31. maja 2021. Znova 
je bila razglašena 19. oktobra 2021, sprva za 30 dni, 
nato pa se je podaljševala.  
Širjenje epidemije presega normalno obolevnost 
oziroma incidenco zahteva razglasitev epidemije na 
celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije 
presegajo stopnjo incidence. 
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 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 

ZAOSTRITEV UKREPOV NA 
PODROČJU GOSPODARSTVA 

Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom do 11. aprila 2021 
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Ur.l.47/2021), z veljavnostjo od 1. do vključno 11. 
aprila 2021, določa: 
 

Dovoljene dejavnosti brez pogoja testiranja na 
COVID-19  
1. Ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike 

je brez pogoja testa za zaposlene dovoljeno za 
naslednje izjeme: 
− lekarne, bencinske servise, finančne storitve, 

pošto, dostavne službe, 
− dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v 

prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve 
prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, 
je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in 
ena oseba, ki je uporabnik male kurilne 
naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni 
dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena 
mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi 
ni mogoče prezračiti, 

− servisne delavnice, v katerih se opravljajo 
storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in 
koles (vulkanizerske, avtomehanične, 
avtoličarske ali avtokleparske delavnice, 
delavnice za popravilo koles), 

− gradbena dela v oziroma na nenaseljenih 
gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri 
izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s 
potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na 

prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne 
prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja 
ureditev, krovska dela, fasaderska dela).  

− osebni prevzem blaga ali hrane, na 
prevzemnih mestih, vključno s prodajo 
kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je 
zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. 
in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete 
hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno, 

− druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja. 

2. Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in 
storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.  

3. Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje 
dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in 
strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo 
gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma 
varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti 
minimalni stik med uporabniki teh storitev ter 
upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, 
pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). 

 

Dovoljene dejavnosti s pogojem tedenskega 
testiranja na COVID-19  
Ponujanje in prodaja blaga in storitev je dovoljeno 
naslednjim dejavnostim s pogojem, da se zaposleni 
enkrat tedensko testirajo in imajo negativen test na 
COVID-19: 

− prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, 
blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se 
kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v 
teh prodajalnah, 

− prodajalne z medicinskimi pripomočki in 
ortopedskimi pripomočki, 

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


 

− vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt 
in kmetijstvo v prodajalnah, 

− kmetijske prodajalne, 
− tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja 

oblačil in obutve na tržnicah, 
− prodajalne s tehničnim blagom, 
− trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 
− individualne nezdravstvene svetovalne in 

terapevtske storitve. 
Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema 
navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19. 
Pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrebno 
upoštevati oziroma zagotoviti: 
− minimalni možni stik s potrošniki v skladu s 

sprejetimi navodili NIJZ, 
− redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija 

prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in 

− razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob 
izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, 

− vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega 
za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ. 

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na 
posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni 
prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se 
dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko. 
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim 
zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje 
pogojev oziroma priporočil, ponudnik blaga in storitev 
pa mora zagotoviti upoštevanje števila strank v 
prostoru. 
 

Pojasnilo - prodajalne s tehničnim blagom 
Odlok ki od 1.4.2021 določa izjemo od splošne 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom: prodajalne s tehničnim 
blagom. Ta izjema nima nobenih dodatnih omejitev, 
kar pomeni, da so lahko odprte vse prodajalne, ki 
imajo v svojem prodajnem asortimanu tehnično blago 
za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, v 
skladu s Pravilnikom o blagu, za katero se izda 
garancija za brezhibno delovanje ( Ur.l. 14/2012).  
Za tehnično blago se šteje blago, opredeljeno v 
Pravilniku: to so proizvodi za gospodinjsko in podobno 
uporabo, proizvode avtomobilske in podobne 
industrije, stroje in naprave za kmetijstvo in za 
obdelavo majhnih površin, proizvode informacijske 
tehnologije, športno opremo in rekvizite, proizvode s 
področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in 

naprav, ki se nanje priključujejo, elektro-medicinske 
pripomočke, namenjeni osebni uporabi, naprave za 
varstvo pred požarom in čistilne naprave.  
V kolikor torej trgovec prodaja navedeno blago, v času 
med 1.4. in vključno 11.4.2021 v skladu z Odlokom, 
lahko ponuja in prodaja blago in storitve potrošnikom. 
Poleg tega pa lahko ponuja in prodaja tudi drugo 
blago iz svojega prodajnega asortimana. 
Poleg tehničnega blaga lahko prodajalne, ki so odprte 
v skladu s to izjemo, prodajajo tudi drugo blago.  
 

POGOJI PRI VSTOPU V SLOVENIJO 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 so črtane dosedanje možnosti 
prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost 
predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda 
meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, 
diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme 
prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih 
delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki 
šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna 
samo, če je opravljen v državah članicah EU ali 
schengenskega območja. Odlok velja do vključno 11. 
aprila 2021. 
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Ur.l.46/2021) določa: 
 

1. Napotitev v karanteno na domu 
Ob vstopu v Slovenijo iz držav na rdečem seznamu se 
odredi karantena, ki je ni več mogoče predčasno 
prekiniti s testiranjem. 
 

2.Kontrolne točke 
Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je 
Republiko Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih 
točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni 
dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem 
gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Kontrolne 
točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas. 
 

3.Splošne izjeme za prehod meje brez 
karantene 

Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še 
vedno velja, da se osebo, ki prihaja iz držav oziroma 
administrativnih enot držav na rdečem seznamu, 
napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v 
Republiko Slovenijo predloži: 
1. negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, 

ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je 
opravljen v državi članici EU ali državi članici 
schengenskega območja, 

2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 
starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 
mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela 
COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev ali 

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
dokazuje, da je od prejema drugega odmerka 



 

cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna 
najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega 
odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni. 

Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika iz 2. točke se 
upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU 
oziroma državah članicah schengenskega območja. 
 

4. Posebne izjeme za prehod meje brez 
karantene ali testa 

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v 
karanteno na domu dovoli tudi naslednjim 
kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na 
rdečem seznamu: 
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v 

sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu 
meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju 
mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila 
Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz 
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za 
zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga 
in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, 
str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je 
mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec; 

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko 
Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali 
potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko 
Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko 
Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb 
iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in 
se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po 
izstopu iz Republike Slovenije; 

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo 
in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih 
urah po vstopu; 

4. osebi z diplomatskim potnim listom; 
5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali 

občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, 
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v 
Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije 
ali schengenskega območja in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili. 

 

5. Posebne izjeme s 7-dnevnim negativnim 
testom PCR ali HAG 

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v 
karanteno na domu dovoli tudi naslednjim 
kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na 
rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR 
ali hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus 
SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva 
odvzema brisa: 
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki 

ima delovno razmerje v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega 
območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano 
izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot 
dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po 
prehodu meje; 

2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali 
občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, 
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v 
Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije 
ali schengenskega območja in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili; 

3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega 
odstavka oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez 
mejo vrne takoj po opravljenem prevozu; 

4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem 
območju ali na obeh straneh državne meje, ki 
prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi 
opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in 
se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po 
prehodu meje. Te osebe lahko mejo prehajajo 
izven kontrolnih točk; 

5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih 
na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali 
življenje. 

Test PCR ali HAG mora biti opravljen v državi članici 
EU ali državi članici schengenskega območja. 
 

6. Prepovedana potovanja v države na rdečem 
seznamu 

Za osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji so 
prepovedana potovanja v države oziroma 
administrativne enote držav na rdečem 
seznamu, razen za izjeme. To sta dve splošni izjemi 
(prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme. 
Šolarji in osebe, ki jih prevažajo, izjeme ne morejo 
uveljavljati, če je šola zaprta oziroma če se šolanje ne 
izvaja. 
Te osebe morajo ob izstopu iz države predložiti enaka 
dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob 
vstopu v državo. 
 

OMEJITEV GIBANJA 
 

Omejitve gibanja od 1. do 11.aprila 
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 ( Ur.l.47/2021) določa omejitve, ki 
veljajo od 1.aprila do 11. aprila 2021 in sicer: 
1.Prepovedano je zbiranje ljudi 
2. Omejitev gibanje ljudi med 22. in 5. uro, razen 
za primere: 
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, 

življenje in premoženje, 
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih 

delovnih nalog, 
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere, 
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, 
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo 

z namenom tranzita čez ozemlje Republike 
Slovenije v sosednjo državo ali do svojega 
prebivališča v Republiki Sloveniji. 

3. Omejitev gibanje med statističnimi regijami 
Določene so izjeme, ko posameznik lahko prehaja 
med rdečimi regijami in drugimi regijami. Ob 



 

upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za posameznike 
dovoljeno za: 
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih 

nalog ( potrebna je ustrezna izjava za zaposlene 
delavce)    

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti ( potrebna dokazila in izjava 
podjetnika)  

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, 
življenje in premoženje, 

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali 
če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z 
otrokom, 

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih 
storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, 

7. dostop do storitev za nujne primere, 
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov 
pregona, 

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični 

regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te 
trgovine ali storitve v statistični regiji prebivališča, 
ali če jih v statistični regiji prebivališča ni. 

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske 
člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, 
kadar potujejo skupaj. 
Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik 
pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost 
uveljavljanja izjeme in podpisano čitljivo izjavo. 
Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo 
pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor 
nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma 
občinskemu redarju. 
 Izjava vsebuje naslednje podatke: 
− ime in priimek, 
− naslov bivališča, 
− naslov oziroma kraj cilja potovanja, 
− navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in 

zadrževanje, 
− navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali 

članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in 
zadržujejo z njim, 

− navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali 
članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in 
zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev 
(izolacija) ali karantena, 

− navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, 
odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje 
nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

− navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in 
da jih bo spoštoval. 

Prehajanje med regijami je ob upoštevanju 
priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki 
predloži: 

− negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo (v 
nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 
ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici 
Evropske unije ali državi članici Schengenskega 
območja, 

− potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 
starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 
mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel 
COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev ali 

− dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
dokazuje, da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna 
najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega 
odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni. 

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika se 
upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije oziroma državah članicah 
Schengenskega območja. 
Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če 
ima v tej statistični regiji stalno ali začasno 
prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno 
prebivališče v različnih statističnih regijah, je lahko 
nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne 
sme seliti med obema prebivališčema. 
 

ZAŠČITNE MASKE TUDI NA 
PROSTEM 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Ur.l.188/2020 do 47/2021) določa, da je od 1. do 11. 
aprila 2021: 
− uporaba zaščitne maske obvezna v vseh 

zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, na odprtih 
javnih krajih oziroma prostorih, razen pri 
individualni športni aktivnosti na zelenih površinah, 
če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 
najmanj 1,5 metra, oziroma če gre za športno 
aktivnost na zelenih površinah članov istega 
gospodinjstva v osebnih vozilih, če je v vozilu ena 
oseba ali več članov istega gospodinjstva. 

− obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt 
javni prostor 

 

PODALJŠANJE UKREPOV PO 
INTERVENTNIH ZAKONIH 

 

1. Uveljavljanje temeljnega dohodka, delno 
povrnjenega izgubljenega dohodka in 
povračilo nekritih fiksnih stroškov 
podaljšano do 30. junija 2021 

Vlada je podaljšala veljavnosti določenih ukrepov iz 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (ZZUOOP - PKP5) ter Zakona o 



 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE - PKP6).  
Zaradi razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 so 
bili sprejeti nekatere ukrepe za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo. Med drugimi sta bila v okviru PKP5 
opredeljena dva ukrepa za samozaposlene, 
družbenike-poslovodje in sicer ukrep izredne pomoči 
mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki 
delno povrnjenega izgubljenega dohodka za 
samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene 
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka.  
PKP6 je določil ukrep pomoči v obliki delnega povračila 
nekritih fiksnih stroškov, namenjen vsem 
gospodarskim subjektom.  
Navedeni ukrepi so bili že podaljšani do 31. marca 
2021, ker pa se epidemija še ni končala in so še vedno 
nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga 
in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto 
gospodarstvo in se še vedno zaradi omejevanja 
posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu 
ter se pojavljajo primeri, ko delo ne more biti 
opravljeno zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih 
ukrepov, so ukrepi podaljšani do 30. junija 2021. 
 

2. Podaljšanje interventnih ukrepov na 
davčnem področju do 30. junija 2021. 

Vlada je podaljšala ukrepe iz 67. in 68. člena Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19  ZIUOPDVE - PKP6).  
Ker so zaradi epidemioloških razmer še vedno 
omejene nekatere gospodarske dejavnosti, zaradi 
česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri 
pridobivanju prihodka ter plačilu davčnih obveznosti, 
so do 30. junija 2021 podaljšani ukrepi, ki davčnim 
zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih 
obveznosti (tj. odlog oziroma obročno plačilo davka, 
prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za 
čas odloga in obročnega plačila pa se davčnemu 
zavezancu ne zaračunajo obresti).  
 

3. Podaljšanje ukrepov na področju postopkov 
zaradi insolventnosti  

Za ublažitev negativnih posledic epidemije so bili v 
obdobju prvega kot tudi v obdobju drugega vala 
epidemije sprejeti številni zakonski blažilni ukrepi. Z 
Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE – PKP7) so bili sprejeti tudi ukrepi na 
področju postopkov zaradi insolventnosti (56. in 57. 
člen). 
Na podlagi prvega odstavka 56. člena ZIUPOPDVE je 
poslovodstvo družbe, ponovno, kot je bilo v obdobju 
prvega vala epidemije, začasno razbremenjeno 
obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega 
postopka ali postopka prisilne poravnave, če je 
dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica 
razglasitve epidemije, in če obstajajo izgledi, da bo 

družba lahko položaj dolgoročne plačilne 
nesposobnosti odpravila.  
 

Po prvem odstavku 57. člena ZIUPOPDVE pa je, kot 
začasen ukrep, podaljšano obdobje, za katerega lahko 
sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za 
začetek stečajnega postopka, ter podaljšan rok, v 
katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči. Z odstopom 
od splošnih pravil t. i. stečajnega zakona lahko sodišče 
obdobje odločanja o upnikovem predlogu za začetek 
stečaja odloži za daljše obdobje, in sicer ne le za dva 
meseca, ampak za štiri mesece, če je insolventnost 
dolžnika posledica razglasitve epidemije. S tem 
ukrepom se je dolžnikom (za enako obdobje kot v 
prvem valu epidemije) dalo na razpolago dva dodatna 
meseca za izvedbo potrebnih ukrepov finančnega 
prestrukturiranja za odpravo insolventnosti oziroma za 
predložitev predloga za prisilno poravnavo. 
Opisani izredni pravni režim se podaljšuje do 30. junija 
2021. 
 

ZAKONI IN ODLOKI ZA ODPRAVO 
POSLEDIC  COVID-19 

Zakoni in odloki, povezani z epidemijo 
nalezljive bolezni COVID-19 
1. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-

19 (ZDUOP) (Ur.l. 15/2021 z dne 30.12.2020) – PKP8 

2. 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 
3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. 

175/2020 z dne 27.11.2020) – PKP6 
4. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19 (ZZUOOP) ( Ur.l. 152/2020 z dne 23.10.2020) 
– PKP5 

5. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur.l. 

35/2021 z dne 11.3.2021) 

6. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ( 

Ur.l. 47/2021 z dne 29.3.2021) 
7. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 

Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 

bolezni COVID-19 ( Ur.l. 46/2021 z dne 28.3.2021) 
8. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ur.l.47/2021 z 

dne 29.3.2021) 
9. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. 47/2021 z dne 
29.3.2021) 

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

(Ur.l.188/2020 in spremembe do 47/2021 z dne 

29.3.2021) 
11. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 

prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 47/2021) 

12. 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 in 43/2021 z dne 

25.3.2021) 

 

KORONAVIRUS - INFORMACIJE 
 

Koronavirus - informacije za delodajalce 
Aktualne informacije in navodila za delodajalce lahko 
spremljate na spletni strani OZS 
www.ozs.si/koronavirus-info, kjer so objavljene sveže 
informacije. Poleg splošnih informacij lahko tam 
najdete tudi informacije naših strokovnih sekcij, 
odgovore na pogosta vprašanja in vzorce pogodb.  

 

INFORMACIJE 
 

 

DAVČNI OBRAČUN 2020 
Rok za oddajo davčnega obračuna  in letnih 
poročil za leto 2020 podaljšan do 30. aprila 
Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o 
podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in 
DohDej do 30. aprila 2021. 
Kljub temu, da zakon še ni objavljen v Uradnem listu, 
je FURS v sistemu eDavki že prestavil rok za oddajo 
omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da 
lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do 
konca aprila 2021. Zakon podaljšuje tudi rok za 
oddajo letnih poročil.  

 
S podaljšanjem roka za predložitev davčnih obračunov 
se je podaljšal tudi rok za preložitev obvestila o 
neizpolnjevanju pogojev za pomoč pridobljeno po PKP 
ukrepih. Tudi ta rok se torej podaljša do 30. aprila 
2021. 
Sprememba ZIPRS predvideva tudi poenostavljen 
način spremembe predhodne akontacije. 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. Navedena sprememba bo sicer začela 
veljati šele po objavi ZIPRS v Uradnem listu RS. 
 

KARTICA COVID UPRAVIČENJ NA 
eDavkih  

Na eDavkih je na voljo Kartica COVID 
upravičenj s podatki o protikorona ukrepih 
Prejemniki protikoroma pomoči, za katere je pristojen 
FURS, imajo v eDavkih na vpogled novo Kartico 
COVID upravičenj. 
Na njej so trenutno prikazana izvedena izplačila 
posameznih upravičenj (mesečni temeljni dohodek, 
povračilo nekritih fiksnih stroškov, povračilo 
izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva 
otrok, povračilo kriznega dodatka delodajalcem in 
drugo). Prav tako so prikazana tudi vračila na podlagi 
sistemsko izdanih odločb (trenutno le vračila 
mesečnega temeljnega dohodka). Vložene izjave, ki 
so bile zavrnjene za izplačilo (na primer zaradi dolga, 
neustrezne zavarovalne podlage in podobno) niso 
prikazane. 
Podatki se za posamezna upravičenja dodajajo ob 
izvedbi izplačil, podatki o vračilih pa zahtevajo ročno 
urejanje in razporejanje, zato bodo prikazani, ko bodo 
ustrezno urejeni za pravilen prikaz. 
 

POKOJNINSKI ZAKON 
Sprememba pokojninskega zakona 
Prehodno obdobje za izenačitev odmernega odstotka 
za izračun pokojninske osnove za moške z odmernim 
odstotkom za ženske se bo končalo 1. januarja 2023, 
ne pa šele dve leti pozneje. Takrat bo tako tudi za 
moške s 40 leti pokojninske dobe odmerni odstotek 
znašal 63,5 odstotka. 
Najnižja pokojnina se bo v letošnjem letu določila v 
višini 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove, 
potem pa se bo ta znesek usklajeval enako kot 
pokojnine. Najnižja pokojnina bo tako 280 €. 

https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=5301a8eff6&e=5dafdab75a
http://www.ozs.si/koronavirus-info
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=83f949e409&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=1f898ca106&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=39787c7b67&e=5dafdab75a
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


 

Zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe bo 
namesto 581 € znašala 620 €, medtem ko bo najnižja 
invalidska pokojnina že letos določena v višini 41 
odstotkov najnižje pokojninske osnove, kar je nekaj 
več kot 388 €. 
 

OSNUTEK NOVEGA ZAKONA O 
GOSTINSTVU V JAVNI OBRAVNAVI 

 

Predlog zakona je v javni obravnavi do 6. aprila 
2021 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
pripravilo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-
1), ki je ključni zakon na področju gostinstva in določa 
pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako 
pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. 
Ta zakon ureja tudi področje kratkoročnega oddajanja 
nepremičnin turistom in register nastanitvenih 
obratov. Ključne novosti predloga zakona so: 
 

1. Vrste gostinskih obratov 
Ne predvideva se podrobnega razlikovanja med 
posameznimi vrstami obratov (na primer slaščičarna, 
kavarna, okrepčevalnica in drugi) na ravni 

zakona, temveč razlikovanje na splošnem temelju: 

− nastanitveni obrati, 

− obrati za strežbo jedi in pijač, 
− obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi. 

Podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji 
za izven standardne oblike bivanja v naravi) za 
posamezne vrste gostinskih obratov bodo določene v 
podzakonskem aktu. Takšna sprememba omogoča 
fleksibilno urejanje vrst obratov (na primer glampinga 
pogojev za tega ni bilo mogoče definirati v 
podzakonskem aktu, ker vrsta ni bila definirana v 
zakonu). 
 

2. Obratovalni čas  
Obratovalnega časa gostinskega obrata ne bi bilo več 
potrebno prijavljati na občino. 
Za vse obrate velja možnost določitve obratovalnega 
časa od 0. – 24. ure, izvajalec sam določi obratovalni 
čas v skladu s svojim poslovnim interesom in ga objavi 
na vidnem mestu. 
Občina lahko na območjih, kjer presodi, da je to 
potrebno (na primer stanovanjska naselja in 
podobno) z aktom omeji obratovalni čas, vendar ta ne 
sme biti krajši od 6. – 22. ure. V tem primeru uredi 
tudi obratovanje ob posebnih priložnostih (poroke, 
praznovanja in podobno). Tudi na takšnih območjih 
omejitev ne velja na dan pred prazniki, ob pustovanju 
in martinovanju. 
Nadzor takšne ureditve (poleg Tržnega inšpektorata) 
prevzema občinska inšpekcija. 
 

3. Pogoji kratkoročnega oddajanja 
nepremičnin turistom 

Dejavnost oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem 
stanovanju ali počitniški hiši je v zadnjih letih doživela 
izjemno rast. Za nastanitvene kapacitete te vrste so v 

starem zakonu pomanjkljivo določeni pogoji za 
izvajanje dejavnosti, zaradi česar se velika večina 
dejavnosti opravlja na črno in brez ustreznih soglasij 
ter tako negativno vpliva na konkurenčnost drugih 
oblik nastanitvenih kapacitet, ki dejavnost opravljajo 
legalno, in po drugi strani na stanovanjsko politiko 
večjih, turistično zanimivih slovenskih mest. 
V predlogu novega zakona so določeni novi pogoji za 
te vrste najema in sicer: 
− Večja vloga občin na tem področju (občine lahko v 

svojem aktu določijo prostorski in terminski okvir 
za oddajanje nepremičnin). 

− Občine izdajo soglasje za opravljanje dejavnosti. 
− Vpis v register nastanitvenih obratov (Ajpes) 

možen le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju 
pogojev (soglasja solastnikov, soglasja občine). 

− Oglaševanje nepremičnin sobodajalcev samo v 
javno dostopnih rezervacijskih sistemih  (z objavo 
javno vidne identifikacijske številke nastanitvenega 
obrata iz registra nastanitvenih obratov (Ajpes 
generira novo številko, ki je znana obratu in FURS-
u). Spletni rezervacijski sistem mora omogočiti 
prikaz identifikacijske številke nastanitvenega 
obrata iz registra nastanitvenih obratov pri vsaki 
ponudbi ali oglaševanju na spletnem 
rezervacijskem sistemu ali kakršnem koli drugem 
načinu trženja nastanitvenega obrata. 

− omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih 
stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov 

Sobodajalec, ki lastno ali najeto nepremičnino oddaja 
v kratkoročni najem v večstanovanjski hiši, mora 
pridobiti 75% soglasje ( oddaja v najem do 90 dni 
največ 5 ležišč  letno)  oziroma 100% soglasje etažnih 
lastnikov (  oddaja 90 dni ali več oziroma manj kot 90 
dni, vendar razpršeno skozi več kot polovico leta, 
oziroma gostom nudi več kot pet ležišč). 
 

4. Kategorizacija nastanitvenih obratov 
Vrste nastanitvenih obratov, za katere je potrebna 
kategorizacija, se določijo v podzakonskem aktu 
(Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov). 
Po predlogu kategorizacija ne bi bila več obvezna za 
kmetije z nastanitvijo, za hotele se uvede prostovoljna 
kategorizacija). 
5. Obvezno nudenje čiste pitne vode v 

gostinskih obratih 
Obveza velja za gostinske obrate (nastanitveni ter 
obrati za strežbo jedi in pijač), ki so priklopljeni na 
javno vodovodno omrežje. 
 

PREDLOG INTERVENTNEGA ZAKONA 
ZA TURIZEM 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaradi 
situacije ob epidemiji COVID-19 pripravlja interventni 
zakon za turizem.  
V predlogu zakona je predvideno povračilo do 80% 
organizacijskih stroškov prireditev v drugi polovici 
letošnjega leta, katerih zaradi vladnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužbe ne bo mogoče izvesti 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12474


 

ali pa se jih bo udeležilo polovico manj udeležencev, 
kot bi se jih sicer. Podjetjem in samozaposlenim, ki so 
v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 70% bi z 
zakonom pripadala enkratna pomoč za zagon 
poslovanja, in sicer največ do 100.000 € za podjetja 
in 4800 € za samozaposlene. Nadalje bi bila do takšne 
pomoči upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov 
med 50 in 70 %, za katere je predvideno do 30.000 € 
enkratne denarne pomoči, samozaposleni z enakim 
deležem upada pa do 1.800 € pomoči.  
Z omenjenim zakonom bi ministrstvo prilagodilo tudi 
obstoječe ukrepe, s katerimi podpira slovenski 
turizem. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal 
na 1250 € za posameznike z upadom prihodkom med 
50 in 70 % ter na 1500 € za posameznike, katerim so 
se prihodki zmanjšali za več kot 70 %. Spremenil bi 
tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih 
namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani 
pri njih vnovčijo turistične bone. Tu gre ministrstvo na 
roko predvsem tistim, ki so zaradi vladnih ukrepov 
svoje nastanitvene obrate zaprli. Državni sekretar je 
napovedal tudi črtanje omejitve najvišje pomoči 
podjetjem na zaposlenega, kjer se ministrstvo 
približuje upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in 
manjšim številom zaposlenih. 
V ukrepih na področju turizma bo vključeno tudi 
spodbujanje investicij za ustvarjanje višje dodane 
vrednosti produktov in storitev, povišanje dodane 
vrednosti na zaposlenega ter spodbujanje izvoza. 
 

OZS PRISTOPILA H KOLEKTIVNI 
POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pristopila h 
Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 
(Ur.l.40/2021 z dne 18. 3. 2021). 
Pristop in objava pristopa pomenita, da Kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije velja za vse 
člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki imajo 
skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) 
področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov 
SKD: 

- 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih 
vozil, 

- 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 
motornimi vozili in 

- 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili in 
jo opravljajo kot glavno dejavnost. 

 

OSEBNI STEČAJ 
Kako spremljati osebni stečaj na AJPESu 
Osebni stečaj je postopek pomemben tako za 
dolžnika, kot tudi njegove upnike. Zato je pomembno, 
da oboji točno vedo, kaj se v postopku dogaja. 
Informacije glede konkretnega postopka osebnega 
stečaja so zato javno objavljene in lahko do njih 
dostopa kdorkoli, brezplačno. 
Oseba, ki je v osebnem stečaju, lahko tako sama 
preveri, kaj se v postopku osebnega stečaja dogaja. 
Prav tako pa lahko preverijo tudi upniki osebe, ki je v 
osebnem stečaju. 
Za preverjanje in spremljanje osebnega stečaja ali 
stečaj svojega dolžnika je potrebna registracija in 
prijava v AJPES. Za vpogled v podatke o osebnih 
stečajih (tako za vpogled o svoji zadevi, kot za 
vpogled druge osebe) registracija v portal AJPES ni 
potrebna.  
Objave listin glede konkretnega osebnega stečaja 
boste našli v aplikaciji AJPESa - "Objave sklepov in 
pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti". 
Konkretno zadevo osebnega stečaja najdete tako, da 
na AJPESu v levem meniju izberete: "IŠČEM" > 
"Uradne objave". Na strani pod: "Objave v postopkih 
zaradi insolventnosti" izberete: "Več". 
 

POVPREČNA LETNA STOPNJA 
DAVKOV IN PRISPEVKOV 

V Uradnem listu št. 32/2021 z dne 8.3.2020 je bila 
objavljena Povprečna letna stopnja davka in 
prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji, ki je za leto 2020 znašala 34,89% 

(35,37% za leto 2019). 

 

SEKCIJE 
 

AVTOSERVISERJI 
 

 
Dovoljene dejavnosti od 1. do 11.aprila 2021 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, z  veljavnostjo 
od 1. do vključno 11. aprila 2021, določata katere 
dejavnosti  je ob epidemiji COVID-19 
dovoljeno opravljati v tem obdobju. Med temi je tudi 
dejavnost v servisnih delavnicah, v katerih se 
opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih 
vozil in druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti 
in zdravja. 
Iz navedenega izhaja, da je mogoče opravljati vse 
storitve za vozila, tako mehanične, električne, 
kleparske, ličarske storitve kot tudi storitve 
vulkanizerstva ter avtovleke ( pranje vozil ni 

https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51
https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51


 

dovoljeno). Te dejavnosti se lahko opravljajo brez 
pogoja testa za zaposlene. 
Odprte so lahko tudi prodajalne s tehničnim blagom, 
kamor se uvrščajo tudi prodajalne rezervnih delov in 
avtosaloni in druge prodajalne vozil ter prodajalne, ki 
prodajajo motorje in kolesa pod pogojem, da se za 
blago izdaja garancijo in da se zaposleni enkrat 
tedensko testirajo. Za še bolj nedvoumno 
razumevanje velja pojasnilo, da se za tehnično blago 
šteje blago, ki je opredeljeno v Pravilniku o blagu, za 

katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Ur.l. št. 
14/12), torej tudi proizvodi avtomobilske in podobne 
industrije, stroji in naprave za kmetijstvo in za 
obdelavo majhnih površin, proizvode s področja radio-
komunikacij, avdio in video-tehnike in naprav, ki se 
nanje priključujejo, ipd. 
 
 

GOSTINCI 
 

 
Memorandum za revitalizacijo in dolgoročen 
razvoj gostinstva in turizma ter dobaviteljev 
hrane in pijač 
Sredi marca so predstavniki Zbornice kmetijskih in 
živilskih podjetij pri GZS, Turistično gostinske zbornice 
Slovenije in Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno 
– podjetniški zbornici Slovenije podpisali 
Memorandum o sodelovanju in vzpostavitvi 
medsektorske verige vrednosti živilsko 
predelovalnega sektorja, gostinstva in turizma. Z njim 
želijo prispevati k hitrim in učinkovitim rešitvam za 
pomoč, obnovo in razvoj gostinstva, turizma in 
celotne dobaviteljske verige, po epidemiji COVID 19, 
ki je vse močno prizadela. Skupno želijo iskati 
dolgoročne razvojne rešitve, sooblikovati zakonodajo 
in ukrepe. K podpisu memoranduma bodo lahko 
pristopili tudi vsi drugi deležniki, ki bodo imeli interes 
in podobne cilje. 
Podpisniki memoranduma so si za glavne cilje zadali 
ohranjati delovna mesta, skrbeti za razvoj gostinstva 
in turizma ter lokalnih dobaviteljev hrane in pijač. 
Želijo oblikovati poslovno učinkovit model za strateško 
dolgoročno partnerstvo med dobavitelji živil in pijač 
ter HoReCa sektorjem, ki bo prispeval k dolgoročnemu 
razvoju celotne verige. Domačemu in tujemu 
potrošniku želijo ponuditi več kakovostne lokalne 
hrane in pijač, s tem spodbujati lokalno pridelavo 
hrane in pijač in okrepiti skupno promocijo. Oblikovati 
nameravajo strateško delovno skupino, ki bo aktivno 
sodelovala z vsemi pristojnimi ministrstvi in drugimi 
organizacijami na področju oblikovanja ustreznih 
zakonodajnih rešitev in predlogov ukrepov. Vsem je 
skupna želja po oblikovanju ukrepov za čimprejšnjo 
varno in odgovorno revitalizacijo gostinstva in turizma 

ter dobaviteljskih podjetij, ki so bili močno prizadeti v 
epidemiji. Želijo si pravočasne priprave na varno 
odprtje gostinstva in turizma, z jasno opredeljenimi 
časovnimi in prostorskimi okviri odprtja. 
Memorandum odpira vrata novim idejam in 
konsenzom nacionalnega pomena, hkrati pa je v 
skladu z zelenimi zavezami, ki vzpodbujajo kratke 
poti, nizek ogljični odtis, trajnostno proizvodnjo in 
distribucijo hrane ter upoštevajo usmeritve za večjo 
družbeno odgovornost na ekonomskem, socialnem in 
okoljskem področju. 
 
 

GRADBINCI 
 

 
Omejitve po odloku 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Ur.l.47/2021) dovoljuje opravljanje  gradbenih del 
v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah 
oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se 
opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, 
da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja 
ureditev, krovska dela, fasaderska dela).  
Izjema velja tudi za nenaseljena stanovanja, na 
primer prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku. 
Med gradbena dela sodijo tudi zaključna gradbena 
dela, na primer slikopleskarstvo, vodovodne, 
ogrevalne in elektroinštalacije. 
Storitve, ki se opravljajo na prostem, so storitve, ki se 
opravljajo na zunanjih površinah, ne glede na to, ali 
se opravljajo ob oziroma na naseljeni ali nenaseljeni 
hiši oziroma stanovanju in se lahko opravljajo, če je 
možno zagotoviti, da ne prihaja do stikov s potrošniki. 
 

PREVOZNIKI 

 

Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o 
vozniških kvalifikacijah 
Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, 
teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o 
vozniških kvalifikacijah (Ur.l.43/2021 z dne 25.3.2021)  
določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, 
teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o 
vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10954
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do 16. aprila 2021, podaljša do vključno 31. decembra 
2021. 
Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. 
decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih 
vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v 
obdobju od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021, in 
katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo 
mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja (program 
dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).  
 

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da 
se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le 
tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma 
bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 16. 
aprila 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso 
mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko 
predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti 
izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redna 
usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih 
kvalifikacij). 
 

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se 
njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje 
le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim 
je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita 

potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. 
novembra do 16. aprila 2021, ter zaradi začasne 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso 
mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih 
obveznosti (praktični del vozniškega izpita). 
 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ( Ur.l.47/2021) 
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji (usposabljanje kandidatov za 
voznike motornih vozil, postopkov in nalog v 
tahografskih delavnicah, usposabljanj voznikov za 
prevoz nevarnega blaga, usposabljanj za pridobitev 
temeljnih kvalifikacij, rednih usposabljanj za 
podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,…). Na 
osnovi odloka je podaljšana veljavnost do 9.maja 
2021:  
− vozniških dovoljenj, ki poteče v obdobju od 1. do 

11. aprila 2021 
− prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem 

motornih vozil, ki poteče v obdobju največ 30 dni 
pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021 

− certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz 
nevarnega blaga, ki potečejo v obdobju največ 30 
dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021  

 

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.   
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov 
Od leta 2018 dalje je osnova za prispevke za socialno 
varnost  60 % povprečne plače za preteklo leto. 
Povprečna letna plača za leto 2020 je 1.856,20€, 
najnižja osnova za plačilo prispevkov je 1.113,72€ 
(60% x 1.856,20€), najvišja pa 6.496,70€ (3,5 
kratnik PP 2020 = 3,5 x 1.856,20€).  
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnik plačuje 
od februarja 2021 dalje so v višini 425,43€, najvišji 
pa 2.481,75€. 
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 2020 90% 
povprečne letne plače za preteklo leto.  
Od februarja 2021 dalje je najnižja zavarovalna 
osnova 1.670,58€ (90% povprečne letne plače za 
leto 2020, ki je 1.856,20€), najvišja pa 6.496,70€ 
(3,5 kratnik PP 2020 = 3,5 x 1.856,20€).  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer 
najmanj v višini 638,16€ in največ v višini 
2.481,75€. 
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 1.1.2021 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 38,61€ in sicer 
9,65€ (povprečna plača oktober 2020 =  1.821,44€ 
x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 28,96€ 
(25% povprečne plače oktober 2020 = 25% X 
1.18.21,44€ x 6,36%). Zavezanci plačajo prispevek 
za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti 
v posameznem mesecu. 

2. Od 1.4.2021 do 31.3.2022 je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38,68€ 
(doslej 36,56€).  Prispevek se določi s Sklepom o 
določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja  (Ur.l.36/2021 z dne 12.3.2021) 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 do 31.3.2021 so 75,17€ 
(36,56€ + 38,61€), 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€ do 31.3.2021 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 38,61€ od 1.1.2021 
 

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€  do 31.3.2021 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 38,61€ od 1.1.2021 
 

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. 
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 
1.753,84 €). Za izplačila od 1.3.2021 dalje je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju 1.113,75 €  
(60 % x 1.856,20 €). 
 

 

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. 1. 2021 v višini 5,46€ 
(0,30% PP za oktober 2020 = 0,3% x 1.821,44€) 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.24/2021 
z dne 18.2.2021) določa od 19. februarja 2021 
minimalno bruto urno postavko  za študentsko delo v 
višini 5,89 € ( doslej 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%. 
 

 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
DELO UPOKOJENCEV 

Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za 
opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 
(podlaga tretji odstavek 27.c člena Zakona o urejanju 
trga dela), Ur.l.28/2021 z dne 26.2.2021 določa, da je 
od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne 
postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali 
občasnega dela ne sme biti nižja od 5,50 €, višina 
dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v 
seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 
8.235,53 €. 
 
 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za januar 2021 je znašala 1.977,20€, neto  
plača pa 1.269,18€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november 
2020 - januar 2021  je znašala 2.008,61€, neto 
1.303,91€. 
 

 

 



 

 

 

 

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 4.3.2021, VELJAVNI 

35 11.3. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 

38 16.3. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe 

38 16.3. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe 

43 25.3. Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti 

43 25.3. 
Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 

43 25.3. 
Sklep o spremembah Sklepa 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 

43 25.3. Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah 46 28.3. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 

47 29.3. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

47 29.3. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

47 29.3. 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji 

47 29.3. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 

 
 DRUGE OBJAVE 

32 8.3. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 

36 12.3. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 

42 24.3. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 

44 26.3. Poročilo o gibanju plač za januar 2021 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=5864c48542&e=5dafdab75a
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI MAREC 2020 
 

 PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

 Bruto zavarovalna osnova v EUR 1.113,72€ 

(60% PP 2020=60% X 1.856,20 €) 
1.670,58€ 

(90% PP 2020=90% X 1.856,20€) 
6.496,70€ 

(3,5 kratnik PP 2020) 
prispevek TRR stopnja referenca 

PIZ  SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 271,19 406,79 1.581,95 
ZZ  SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 149,79 224,69 873,80 
Starš. 

var.   

SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 2,22 3,34 13,00 
Zaposl.  SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 2,23 3,34 13,00 
 PRISPEVKI SKUPAJ  425,43 638,16 2.481,75 

 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke = 60% PP leto 2020 (PP za 2020 je 1.856,20€), prispevki skupaj 425,43€
         

1.113,72 € 

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 2020 (60% x 1.856,20€= 1.113,72€)     
     

individualno 

3. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 90% PP za leto 2020 (PP za 2020 je 1.856,20), prispevki 
skupaj: 638,16€         

1.670,58€ 

4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2020 (3,5 x 1.856,20 €), 
prispevki skupaj: 2.481,75€ 

 

6.496,70 € 

 

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) 
1.977,20€ 

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 23 0 23 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 184 0 184 
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 38,61  

 
 
 

    
SKUPAJ 75,17  

 
    

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača JANUAR 2021 1.977,20 1.269,18  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR -   JANUAR   2021 1.977,20 1.269,18  Pokojninsko in invalidsko 

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

Povprečna plača   NOVEMBER – JANUAR 2021 2.008,61 1.303,91  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2020 1.856,20 1.208,65  Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Povprečna bruto plača (PP) 2019 1.753,84 1.190,74   Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2020 1.024,24  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Minimalna plača od 1.1.2020 940,58  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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