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AKTUALNO

PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ
Sprememba pavšalnih prispevkov PIZ za
posebne primere zavarovanja - popoldanci
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
obračunavajo in plačujejo zavezanci v pavšalnih
zneskih. Sklep o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja je objavljen v Uradnem listu
36/2021 z dne 12.3.2021) in velja za obdobje od aprila
tekočega koledarskega dela do marca naslednjega
koledarskega leta..
Pavšalne prispevki za posebne primere zavarovanja
plačujejo naslednje osebe:
- ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo
dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana kot
samozaposlena oseba (popoldanci) v znesku
38,61€ (doslej 36,56€) mesečno
- ki v okviru drugega pravnega razmerja za plačilo
opravlja delo (družbeniki, kmetje), vendar pri
opravljanju tega dela ni zavarovana po tej podlagi
v znesku 38,61€ mesečno
- organizacije, pri katerih so na usposabljanju,
prostovoljni praksi osebe, ki so po končanem
šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali
za to prakso prejemajo nagrado, v znesku 7,76€
mesečno
- organizacije, pri katerih so na usposabljanju osebe,
ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po
predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov,
usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne
politike zaposlovanja, razen za osebe, ki opravljajo
javna dela, v znesku 7,76€ mesečno
- pravne in fizične osebe za dijake in študente pri
opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne
prakse, kadar so pri njih dijaki in študentje na

prostovoljnem praktičnem delu v letnem
pavšalnem znesku 11,60 €.
- osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti
(delovne, reševalne akcije, zaščita in reševanje v
primerih naravnih in drugih nesreč, udeleženci
mladinskih taborov, vojaški in policijski rezervisti,
civilna zaščita, prostovoljni gasilci, člani gorske
reševalne službe… v znesku 3,84€ letno
- sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev
opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso
zavarovani kot samozaposlene osebe v višini
193,40€ letno ali 16,11€ mesečno
Zavezanci (s.p. popoldanci) prispevke za posebne
primere zavarovanja po novih zneskih prvič plačajo za
april 2021 in sicer do 20. 5. 2021.

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
DONACIJE
Namenite
del
dohodnine
upravičencem,
namesto da jo pustite državi – rok za oddajo
vloge 31.maj 2021
Sprememba Uredbe o namenitvi dela dohodnine za
donacije ( Ur.l. 203/2020 z dne 31.12.2020) določa,
da lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do
1 % dohodnine ( doslej 0,5%), odmerjene po zakonu,
ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v
letno davčno osnovo, nameni za financiranje
nevladnih organizacij in za financiranje političnih
strank in reprezentativnih sindikatov. V kolikor je
odmerjena dohodnina v višini 0 €, je tudi znesek
donacije 0 €.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del
dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom
oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na
spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020
dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu
nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na
desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen
odstotek več upravičencem ne sme presegati enega
odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko
davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni

0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.
Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko
zavezanec odda ( letos izjemoma) do 31.maja 2021
− elektronsko
preko
storitev
elektronskega
poslovanja FURS eDavki,
− osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.
V prilogi je objavljen celotni Seznam upravičencev do
donacij za leto 2020. Na podlagi novih pravil bo vlada
najpozneje do 15. maja 2021 na novo določen
dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto
2020. Zahteve davčnih zavezancev, ki so bile vložene
za upravičence, ki so bili na seznamu upravičencev do

donacij za leto 2019 in bodo upravičenci tudi za leto
2020 na podlagi dopolnjenega seznama, ostanejo v
veljavi in se bodo podvojile, kot je pojasnjeno zgoraj.
Spodaj je navedenih primerov:
naziv

naslov

USTANOVA ZA HUMANITARNO
POMOČ OBRTNIKOM
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD
SREBRNIH KRTOV IDRIJA
GASILSKA ZVEZA IDRIJA

Celovška cesta
71,1000 Ljubljana
Ulica IX. Korpusa 17,
5280 IDRIJA
Slovenska cesta 11,
5281 Sp. Idrija
Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno

GASILSKA ZVEZA CERKNO

Davčna
številka
41973933
51348900
26761106
51542196

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

UPAD PRIHODKOV - SPREMEMBE
PRAVILNIKA O MERILIH
SORAZMERNOSTI
Izpolnjevanje pogoja upada prihodkov pri
ukrepu čakanja na delo in uveljavljanju
temeljnega dohodka
Prizadevanja OZS po spremembah izračuna upada
prihodkov so končno obrodila sadove. V UL RS št.
58/2021 z dne 14. 4. 2021 je bil objavljen Pravilnik o
dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri
pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik
prinaša nova kriterija za ugotavljanje upada prihodkov
in sicer izračun upada glede na povprečno število
zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost
osnovnih sredstev, brez zemljišč.
Osnovne informacije o spremembi Pravilnika:
− Pravilnik velja le za ukrep čakanja na delo in
temeljni dohodek po PKP3, PKP4 in PKP5
− Nova kriterija se ne uporabljata za izračun upada
prihodkov po PKP 2 (obdobje 13. 3. - 31. 5. 2020)
za ukrep čakanja na delo in oprostitev plačila
prispevkov v zvezi s čakanjem na delo ter ukrep

temeljnega dohodka in oprostitev plačila
prispevkov za samozaposlene. Zahtevan upad
prihodkov v tem obdobju je več kot 10%, pri čemer
primerjamo prihodke podjetja v letu 2020/ 2019;
− Nova kriterija se ne uporabljata za izračun upada
prihodkov po PKP 8 (čakanje na delo od 1. 2. 2021
dalje). Za čakanje na delo od 1. 2. 2021 do 31. 5.
2021 (če ukrep ne bo podaljšan) velja več kot 20%
upad prihodkov v letu 2021 primerjaje z letom
2020 ali 2019 (kar je za zavezanca ugodneje);
− Med prihodke vštevamo čiste prihodke od prodaje,
ugotovljene po pravilih računovodenja (IPI AOP
110) in nadomestila iz naslova zavarovanja za
starševsko varstvo;
− Zavezanci, ki so oddali vlogo za vračilo pomoči in
dosegajo zadosten upad po novih kriterijih, vlogo
za vračilo umaknejo.
Pojasnila FURS
FURS je dne 23.4.2021 podal uradna pojasnila na
vprašanja, povezana s spremembo Pravilnika.
1. Opis postopka umika vloge za vračilo

2.

3.

4.

5.

V kolikor zavezanec na podlagi spremenjenega
pravilnika ugotovi, da prejetih pomoči (povračila
nadomestila plač na začasnem čakanju na delo) ni
dolžan vrniti, zavezanec že vloženo izjavo umakne
na način, da preko portala eDavki odda prazno
izjavo. Izjave za vračilo mesečnega temeljnega
dohodka upravičenec ne more umakniti prek
portala eDavki, ampak mora o tem obvestiti FURS
(najlažje na način, da javi v center za informiranje,
lahko pa tudi pisno).
Ali lahko upad prihodkov izračunamo po kriteriju, ki
je za zavezanca ugodnejši?
Da. Izpolnjevanje pogojev po kateremkoli izmed
navedenih kriterijev pomeni, da upravičencu
pomoči ni potrebno vračati.
Ali pri kriteriju povprečno število zaposlenih
upoštevamo nosilca dejavnosti?
Pri izračunu glede na povprečno število zaposlenih
se upošteva tudi samozaposlenega, saj število 1 za
katero se poveča število zaposlenih v posameznem
obdobju, predstavlja samozaposleno osebo.
Samozaposleno osebo se pri izračunu upada
prihodkov glede na povprečno število zaposlenih
upošteva ne glede na vključenost v zavarovanje.
Se nova kriterija upoštevata tudi, če zavezanci niso
poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020?
Da. Upravičenost do pomoči na podlagi pravilnika
o sorazmernosti se v primeru zavezanca, ki ni
posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020 lahko
ugotavlja na podlagi upada prihodkov:
− upada prihodkov glede na povprečne mesečne
prihodke v letu 2020 glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2019
− upada prihodkov glede na povprečno število
zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na
povprečno število zaposlenih v letu 2019
− upada prihodkov glede na vrednost osnovnih
sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na
prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez
zemljišč, v letu 2019.
Se v osnovnih sredstvih upoštevajo le opredmetena
osnovna sredstva, brez zemljišč?
Upoštevajo se opredmetena osnovna sredstva,
AOP 010. Neopredmetena dolgoročna sredstva
niso vključena v izračun.

Odprto ostaja še vprašanje: Način in postopek
vlaganja zahtevkov zavezancev, ki zadostnega upada
prihodkov na podjetje niso dosegli, so pa skladno z
novimi kriteriji po Pravilniku upravičeni do pomoči iz
naslova temeljnega dohodka za obdobje oktober
2020 - marec 2021 in povračil nadomestil za čakanje
na delo od 1. 6. 2020 do 31. 1. 2021.
1. Izračun upada prihodkov glede na povprečno
število zaposlenih
Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor
bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na
povprečno število zaposlenih. Povprečno število
zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve

decimalki na način, da število delovnih ur v breme
delodajalca delimo s številom možnih delovnih ur. V
delovne ure vključimo tudi ure za katere so delodajalci
prejeli nadomestilo plače (čakanje na delo, skrajšan
delovni čas, bolniška odsotnost, ipd ...).
Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad
izračunamo na način:
− d.o.o. – prihodki/povprečno število zaposlenih
− s.p. – prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1)
Če niso poslovali v 2019
− prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/povprečno
število zaposlenih v letu 2020 do 12. 3. 2020
− prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/povprečno
število zaposlenih v letu 2020 do 31. 8. 2020
2. Izračun upada prihodkov glede na vrednost
osnovnih sredstev, brez zemljišč
Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati v kolikor
bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na
vrednost
osnovnih
sredstev,
brez
zemljišč.
Upoštevamo sedanjo vrednost iz bilance stanja na
zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.
Formula:
Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad
izračunamo na način
− prihodki/(vrednost OS, brez zemljišč +1)
Če niso poslovali v 2019
− prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/vrednost OS,
brez zemljišč na dan 12.3.2020 + 1
− prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/vrednost OS,
brez zemljišč na dan 31. 8. 2020 + 1
Primer izračuna upada prihodkov
Zavezanec je posloval v letu 2019 in 2020. V obdobju
od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 so bili delavci na
čakanju na delo. Lahko na osnovi spodnjih podatkov
obdrži prejeto pomoč?
Zavezanec dosega več kot 20% upad prihodkov glede
na povprečno število zaposlenih, zato mu prejete
pomoči ni potrebno vrniti.
A
prihodki od prodaje 2019
70.000
B
prihodki od prodaje 2020
75.000
C
povprečno število zaposlenih 2019
3,17
D
povprečno število zaposlenih 2020
5,02
E
OOS, brez zemljišč 31.12.2019
8.000
F
OOS, brez zemljišč 31.12.2020
9.700
1. Upad prihodkov od prodaje
(1-B/A)*100
-7%
2. Upad prihodkov od prodaje glede na povprečno število
zaposlenih
(1-(B/D)/(A/C))*100
32%
3. Upad prihodkov od prodaje glede na OOS, brez zemljišč
(1-(B/F)/A/E))*100
12%
Vir: OZS

SPREMEMBA ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD1K)
Obvezen vpis e-naslova v register
Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1K), Ur.l.18/2021 z dne 8.2.2021 med drugim
določajo tudi:

1. Omejitve
pri
ustanavljanju
družb,
registraciji samostojnega podjetnika ali
pridobitvi statusa družbenika za osebe iz
druge države članice EU ali tretje države.
Oseba, ki ni državljan Slovenije in hkrati nima
stalnega bivališča v Sloveniji, mora s potrdili iz
tujine izkazovati, da nima omejitev pri ustanovitvi
podjetja.
V primeru, da ima taka oseba državljanstvo ene
države, stalno bivališče pa v drugi državi, potrdila
pridobi v državi stalnega prebivališča.
V primeru, da podjetje ustanavlja pravna oseba,
potrdila pridobi v državi, kjer ima sedež.
Tujec mora ob prijavi za vpis v Poslovni oziroma v
Sodni register predložiti dokazila (nekaznovanost,
izpolnjene davčne obveznosti za osebo in družbe,
v katerih ima delež višji od 25%, prekrški v zvezi s
plačilom za delo in zaposlovanjem na črno), da te
omejitve ne obstajajo. Prevod listine v slovenski
jezik mora biti overjen.
Pri dokazilih se upoštevajo predpisi glede
legalizacije tujih listin, kar pomeni, da overitev ni
potrebna, če ima Slovenija sklenjen sporazum, iz
katerega izhaja, da overitev ni potrebna. Za listine
iz držav, ki so podpisale Haško konvencijo, se
zahteva overitev z apostille, za listine iz drugih
držav pa polno legalizacijo.
V primeru, da je tuja oseba udeležena z 25% ali
več v kapitalu družb, ustanovljenih v Sloveniji,
sistem na osnovi EMŠO ali davčne številke sam
preveri podatke o omejitvah in jih predloži sodišču.
2. Obvezen vpis elektronskega naslova
Ob prijava za prvi vpis družbe v register, je treba
poleg sedeža vpisati tudi poslovni in elektronski
naslov družbe, ki mora biti javno objavljen.
V primeru, da je elektronski naslov ob ustanovitvi
podjetja vpisan med kontakte, je s tem že tudi
javno objavljen.
Družbe, ustanovljene pred pričetkom veljavnosti
sprememb, bo AJPES pozval, da te podatke vpišejo
na način, da je javno objavljen.
Elektronski naslov se lahko v PRS (Poslovni
register Slovenije) vpiše na najbolj enostaven način
z elektronskim sporočilom na AJPES info@ajpes.si
( podatki o podjetju, sedež in elektronski naslov).
Za opustitev dolžnosti vpisa elektronskega naslova
je predvidena sankcija ( 15.000 do 45.000 € velika
družba, 10.000 do 30.000 € srednja družba, od
2.500 do 15.000 € majhna družba, od 1.000 do
6.000 € mikro družba).

NOVA UREDBA O EMBALAŽI IN
ODPADNI EMBALAŽI
Vsa podjetja se morajo vključiti v shemo
ravnanja z odpadno embalažo, ne glede na
količino embalaže
Uredba o embalaži in odpadni embalaži ( Ur.l.54/2021
z dne 9.4.2021) ukinja količinski prag 15 ton dane
embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek

obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno
embalažo. Za letne količine embalaže do 1000 kg se
družbi lahko plača pavšalni znesek.
Uredba določa pravila in pogoje za ponovno uporabo
embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke
predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj
zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s
čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.
Z uredbo se ureja proizvajalčeva razširjena
odgovornost za embalažo (PRO). Na novo je
določeno, kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg
v RS in ki ima obveznosti PRO, ter kdaj se šteje, da je
embalaža dana na trg v Sloveniji. Organizacijske in
finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki
nastane na celotnem ozemlju Slovenije, so naložene
proizvajalcem. Proizvajalci ne bodo več samo plačevali
stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak bodo
imeli organizacijsko obveznost, zagotoviti predpisano
ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na
ozemlju Republike Slovenije, in finančno obveznost,
plačati predpisane stroške teh ravnanj. Te obveznosti
bodo lahko izpolnjevali samostojno ali skupno.

Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15
ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek
obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno
embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega
zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v
Sloveniji manj kot 1000 kg embalaže. Uvajajo se tudi
spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo,
in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne
embalaže od izvajalcev javne službe, zagotavljanja
zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo
odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja
odpadne embalaže.
Obveznost velja za pravne osebe ali samostojne
podjetnike s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na
trg RS embalažo in sicer je to:
− embaler,
− pridobitelj embaliranega blaga,
− proizvajalec
embalaže,
ki
ni
namenjena
embaliranju blaga ali
− pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju
blaga.
V tem primeru morate od uveljavitve uredbe, v
obdobju od 24.4.2021 pa najkasneje do 24.5.2021 (do
konca leta 2021) skleniti pogodbo z družbo za
ravnanje z odpadno embalažo (DROE), čemur bodo
sledila plačila stroškov embalažnine. Obveznost velja
za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni
material in ne glede na količino.
Seznam družb za ravnanje z embalažo DROE je
dostopen na povezavi DROE

DELAVNICA
OBVEZNOSTI PO UREDBI O
EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI
Vabljeni na spletno delavnico o obveznostih
samostojnih podjetnikov, ki jo določa nova Uredba o
embalaži in odpadni embalaži (Ur.l.54/2021 z dne
9.4.2021), ki bo v
ponedeljek, 17.5.2021 ob 10. uri
Program :
− Zahteve, ki jih prinaša nova Uredba
− Obveznosti za embalerje in uvoznike
− Način izpolnjevanja obveznosti, pogodbe, pavšali
− Vprašanja udeležencev
Kotizacija: brezplačno
Informacije: e-pošta: tea.gruden@ozs.si
Prijave: Po spletni prijavi boste dan pred dogodkom
prejeli povezavo do webinar delavnice.

ZAKON O TUJCIH IN ZAKON O
ZAPOSLOVANJU,
SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU
TUJCEV
Zaostreni pogoji glede bivanja in znanja
slovenskega jezika za tujce
Spremembe Zakona o tujcih (ZTuj-2F) in Zakona o
Zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(ZZSDT-C), objavljen v Ur.l.57/2021 dne 12.4.2021,
so začele veljati 27. aprila 2021,
določbe (ZTuj-2F), ki se nanašajo na znanje
slovenskega jezika tujcev, se začnejo uporabljati po
preteku dveh let, od uveljavitve spremenjenega in
dopolnjenega zakona. Spremenjeni zakonski določbi,
ki se nanašata na podajo soglasja Zavoda za
zaposlovanje za izdajo enotnega dovoljenja za namen
zaposlitve za tujce, ki so na zavodu prijavljeni kot
brezposelne osebe (peti odstavek 17. člena zakona
ZZSDT-C in tretji odstavek 38. člena ZZSDT-C), se
začneta uporabljati eno leto po uveljavitvi zakonskih
določil.
Poleg bolj zaostrenih pogojev bivanja za tujce v
Sloveniji ter kompleksne krize na področju migracij, se
je v slovenski pravni red uvedla tudi nova Direktiva
2016/208/EU. Ta določa pogoje za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja,
študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega
dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih
projektov in dela varušk au pair.
Po novem se uvaja dvoletno bivanja tujca v Republiki
Sloveniji za združitev družine in ne več eno leto, kot
je to bilo do sedaj. Po novem se bo dovoljenje za
prebivanje zaradi združitve družine tujca podaljšalo
pod enakimi pogoji, kot je bil ta izdan, a pod pogojem
po zahtevi znanja slovenskega jezika za polnoletne
družinske člane na vstopni ravni (A1 Skupnega
evropskega jezikovnega okvira). Pri izkazovanju

zadostnih sredstev za preživljanje, se izloča povračilo
stroškov v zvezi z delom.
Prav tako pa se bo zahtevalo znanje slovenskega
jezika za tujce, ki v Sloveniji prebivajo dalj časa (A2
Skupni evropski jezikovni okvir). Po novem pa se
spreminja tudi način dokazovanja prejemanja
potrebnih sredstev za preživljanje.
Za tujce, ki se bodo v Republiki Sloveniji želeli
usposabljati, izpopolnjevati ali opravljati pripravništvo,
bodo morali ti predhodno pridobiti enotno dovoljenje.
Zavod RS za zaposlovanje pa bo na zahtevo UE izdal
soglasje k enotnemu dovoljenju na podlagi določenih
dokazil. Eno od takih dokazil je tudi mnenje
gospodarskega združenja ali zbornice, ki ga bo moral
delodajalec pridobiti. Tovrstno usposabljanje pa bo
tujec lahko opravljal eno leto z možnostjo podaljšanja
za šest mesecev.

PRIJAVA BIVALIŠČA
Na osnovi Zakona o prijavi prebivališča, je bil objavljen
Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo
prebivališča ( Ur.l.67/2021 z dne 30.4.2021), ki določa
standarde glede na velikost uporabne površine dela
stavbe, namenjene bivanju ali nastanitvi, in število
oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na
naslovu. Normativ uporabne površine dela stavbe za
število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju je
najmanj 8 m².
uporabne površine na prijavljeno osebo ( izjeme
veljajo za bivanje v dijaških in študentskih domovih,
domovih za starejše,..., kjer je velikost najmanj 8 m²).
Pravilnik začne veljati 27. junija 2021.

ZAKONI IN ODLOKI ZA ODPRAVO
POSLEDIC COVID-19

Zakoni in odloki, povezani
nalezljive bolezni COVID-19

z

epidemijo

1. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID19 (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. 66/2021 z dne 29.4.2021)
7. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19 ( Ur.l. 65/2021 z dne 26.4.2021)
8. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga
in storitev neposredno potrošnikom na področju
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ur.l.63/2021 z
dne 22.4.2021)
9. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. 63/2021 z dne
22.4.2021)
10. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
(Ur.l.188/2020 in spremembe do 63/2021 z dne
22.4.2021)

11. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22.4.2021)
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

SAMOZAPOSLENI – IZJAVA ZA
PRIDOBITEV TEMELJNEGA
DOHODKA
Vlogo za temeljni dohodek za april, maj in junij
2021 je treba oddati do 30.6.2021
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) je s sklepom
vlade ( Ur.l.63/2021 z dne 25.3.2021), podaljšan za
obdobje april-junij 2021.
Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega
temeljnega dohodka v višini 1.100€ je oseba
(samostojni podjetnik, družbenik, ki je poslovodna
oseba), ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti
najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega
zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno
zmanjšanem obsegu.
Do pomoči so upravičeni tisti, ki so jim prihodki zaradi
posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 %
glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu
2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti
upravičenec, ki so mu povprečni mesečni prihodki leta
2020 znižali za več kot 20 % glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni
posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti
upravičenec, ki so mu povprečni mesečni prihodki v
letu 2020 znižali za več kot 20 % glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje,
ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter
nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.
Izjava se lahko poda za celotno obdobje ali pa za vsak
mesec posebej, upošteva pa se vedno zadnja oddana
vloga.
Samozaposleni, ki želi uveljaviti temeljni dohodek za
april, maj in junij 2021, mora izjavo na eDavkih oddati
najpozneje do 30.6.2021.

PODALJŠANJE PROTIKORONA
UKREPOV
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 povračilo izgubljenega
dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi
ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Delna povrnitev izgubljenega dohodka zaradi
karantene ali višje sile (karantena in varstvo
otroka)
Upravičenec do delne povrnitve izgubljenega dohodka
je samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna
oseba, ki ne more opravljati dejavnosti zaradi
− odrejene karantene (opravljanje dejavnosti na
domu pa ni mogoče)
− varstva otroka, ker mu je bila odrejena karantena,
− varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne
okoliščine, zaradi katere otrok ne more obiskovati
vrtca ali šole.
Pravico do varstva otroka lahko uveljavljajo starši
otrok do vključno 5. razreda osnovne šole. Uveljavljajo
jo lahko tudi starši otrok v prilagojenih in posebnih
programih v osnovnih šolah s prilagojenim
programom, starši otrok v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter starši
otrok, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč
spremljevalca.
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka za
vsako odrejeno karanteno samozaposlenega znaša
250 €. Za čas, ko pa samozaposleni ni zmožen
opravljanja dela zaradi varstva otroka pa znaša ne več
kot 250 € za 10 dni, 500 € za 20 dni in 750 € v enem
mesecu.

delovnih ur za to obdobje, in sicer na dve decimalki
natančno.
2. Neto izguba pri samozaposlenih
Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati
90% neto izgube.
3. Ugotavljanja upada prihodkov
Poleg izračuna absolutnega zneska upada prihodov
od prodaje, ima upravičenec možnost izračunati
upad prihodkov od prodaje glede na povprečno
število zaposlenih ali glede na vrednost osnovnih
sredstev, brez zemljišč. Na ta način so iz vpliva na
upravičenost do pomoči izvzeti prihodki, ki so
posledica dodatnega zaposlovanja ali investicij.
Podrobnejše pojasnilo FURS je vključeno v
uvodu dokumenta o usmeritvah za izračun izplačila
(ali vračila) delnega povračila nekritih fiksnih
stroškov.
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.

Nekriti fiksni stroški
Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih
fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na podlagi
ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v
upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene neto
izgube v upravičenem obdobju.
Dejanska višina upada prihodkov iz prodaje ter
ocenjene izgube se lahko ugotovi šele po poteku
upravičenega obdobja, torej šele po vložitvi izjave za
izplačilo sredstev za upravičeno obdobje.
1. Omejitev višine na zaposlenega
Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:
− 1.000€
mesečno
na
zaposlenega
ali
samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja
ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je
poslovodna oseba, v upravičenem obdobju, če so
prihodki od prodaje upadli za 30% do vključno
70%,
− 2.000€
mesečno na
zaposlenega
ali
samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja
ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je
poslovodna oseba, v upravičenem obdobju, če so
prihodki od prodaje upadli za več kot 70%.
Kot zaposleni se štejejo zaposleni po pogodbi o
zaposlitvi za določen in nedoločen čas. Povprečno
število zaposlenih se izračuna kot število delovnih
ur v prej navedenem obdobju, pri čemer se
upošteva ure na delu, praznike, dopuste in
nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca
(bolezen, poškodba pri delu in izven dela ter
poklicne bolezni), v primerjavi s številom možnih

S 1. julijem začnejo veljati nova pravila o DDV
pri e-trgovanju
Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri
čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od
novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz
blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 €. Tako bo
treba od 1. 7. 2021 za vse blago, uvoženo v EU, plačati
DDV.

DDV - PRI E-TRGOVANJU NOVA
PRAVILA

Potrošnikom ni treba ničesar storiti
Potrošnikom iz EU ni treba po 1. juliju letos ničesar
narediti. Ni jim treba spreminjati nakupovalnih navad
niti zamenjati prodajalcev oziroma spletnih trgovin,
kjer kupujejo blago. Vseeno je dobro vedeti, da s 1.
julijem 2021 ne bo več veljala oprostitev plačila DDV
za uvoz blaga v vrednosti, ki ne presega 22 evrov.
Tako bo treba za vse blago, uvoženo v EU, plačati
DDV, še vedno po bo veljala oprostitev plačila carine
za blago v vrednosti do 150 €. To zagotavlja, da blago,
ki se uvaža izven EU, nima prednosti glede DDV v
primerjavi z blagom, ki se kupuje znotraj EU.
Podjetja bodo lahko DDV za vse članice
plačevala prek sistema VEM
Evropska podjetja, ki prodajajo blago na daljavo v EU
nad določenim pragom (35.000 € ali 100.000 €,
odvisno od države članice) kupcem v drugi državi
članici EU, se morajo po zdaj veljavnih pravilih
registrirati za plačilo DDV in DDV plačati v državi
članici kupca. S 1. julijem 2021 se bo lahko v skladu z
novimi pravili DDV pod pragom 10.000 € plačal v
državi članici, kjer ima sedež podjetje prodajalca. Nad
tem pragom se bodo lahko podjetja enostavno
registrirala v sistem „vse na enem mestu“ (VEM), v

katerem bodo lahko enostavno prijavila in plačala
DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah.
Hkrati se obstoječi sistem »mini vse na enem mestu«
(mini VEM), ki trenutno pokriva samo določene
storitve, opravljene potrošnikom, širi na vse storitve,
opravljene potrošnikom.
Podrobnejše informacije o registraciji v VEM na spletni
strani FURS in druge informacije, tudi pogosta
vprašanja in odgovori o novem sistemu so objavljene
na spletni FURS e-trgovanje.
Objavljene so tudi brošure s poljudno povzetimi
informacijami: Vse, kar morate vedeti o:
− pravilih o DDV pri e-trgovanju, informacije za
potrošnike
− sistemu VEM za uvoz
− sistemu VEM, informacije za prodajalce
− sistemu VEM, informacije za izvajalce poštnih
storitev in kurirske službe

PREDLOG GRADBENEGA ZAKONA
Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo
predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi
omogočal enostavnejše in hitrejše postopke
Nekatere novosti, navedene v predlogu zakona:
1. pravna podlago za poslovanje v elektronski obliki
2. uvedba novega pojma manjša rekonstrukcija, kar
naj bi premostilo vrzel med vzdrževalnimi deli in
rekonstrukcijo. Pod to naj bi spadala dela, kot so
zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja ter
dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Za ta dela ne
bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa
bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo
tudi vložiti prijavo začetka gradnje
3. plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se
izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri
spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka
gradnje, se bo dokazilo predložilo v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja. Ta določba se bo začela
uporabljati, ko bo zaživel sistem eGraditev
4. v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo
sosednjih objektov, bo treba znova treba pridobiti
gradbeno dovoljenje
5. nabor začasnih objektov se bo razširil na objekte v
primeru izrednih razmer ter skladiščne stavbe za
dopolnitev
obstoječe
dejavnosti
znotraj
industrijskih in prometnih območij
6. v primeru naravne in druge nesreče (npr. požara)
bo za dela, ki bodo nujna za zmanjšanje ali odpravo
posledic te nesreče, zadostovala le prijava začetka
gradnje
7. pri gradnjo enostavnih objektov bo treba začetek
prijaviti na občini
8. upravni organi bodo morali v postopkih izdaje
gradbenega dovoljenja bolj upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij, saj so ti strokovno
in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega

delovnega področja. To bo veljalo tudi za
ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primeru molka mnenjedajalca bo upravni organ
odločil sam, tako kot zakon že določa v primeru
neusklajenih in nejasnih mnenj.
9. mogoča bo revizija dokumentacije za izvedbo (PZI)
v primerih, ko bo projekt izdelan na podlagi t. i.
nepriporočene metode (tj. metode, ki ni zajeta v
gradbenih predpisih, smernicah in standardih, ker
je posledica novih dognanj in napredka
tehnologije). V teh primerih se bo pregledal tisti del
dokumentacije, ki bo projektiran na novi način
10.
predodločb ne bo več, saj bo ta s spremembo
pogojev za popolnost vloge (brez dokazil o pravici
graditi) izgubila namen
11.
dokazila o pravici graditi, bodo morala biti
predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja
12.
dopolnjene bodo določbe, ki se nanašajo na
integralno dovoljenje (ki zajema odločitev o sami
gradnji in hkrati ugotovitev, da gradnja ne bo imela
pomembnih škodljivih vplivov na okolje). Na željo
investitorja bo v nekaterih primerih mogoča
izvedba postopka presoje v celoti in odločitev le o
delu objekta ali posamičnem objektu, če se bo to
nanašalo na odobritev gradnje
13.
ureditev postopka prevlade ene javne koristi
nad drugo
14.
stranski udeleženci se bodo smeli vključiti v
postopek, ko bodo že izdana (in usklajena) vsa
mnenja
15.
opredeljeno
bo
sodelovanje
nevladnih
organizacij
16.
pridobivanje uporabnega dovoljenja za
enostanovanjske hiše naj bi bilo lažje in cenejše
17.
pridobiti
bo mogoče samo uporabno
dovoljenje za objekte, ki so bili pred letom 1998
zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez
uporabnega dovoljenja
18.
spremenjene bodo določbe, ki se nanašajo na
legalizacijo. Hkrati bo določeno, da mora biti
nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati
odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno
dovoljenje
19.
upoštevana bo odločba ustavnega sodišča
glede posega v pravico do spoštovanja doma. Po
predlogu bo sodišče pred odstranitvijo nelegalnega
objekta, ki posamezniku predstavlja dom, lahko
presodilo sorazmernost posega v pravico do
spoštovanja doma.

SPREMEMBA DAVČNE ZAKONODAJE
Predlogi za nadgradnjo davčnega sistema za
razbremenitev posameznikov in spodbudo
gospodarstvu k dodatnemu investiranju.
Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov
sprememb zakonov: zakona o dohodnini, zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku
na dodano vrednost.

− račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na
njegovo zahtevo.
Spremembe naj bi se predvidoma začele uporabljati
1. januarja 2022

CENTRALNI REGISTER UČNIH MEST
S predlogom novele zakona o dohodnini naj bi
davčno razbremeniti dohodke iz dela, tudi s postopnim
zviševanjem splošne olajšave, in sicer s 3500 € na
4500 € v prihodnjem letu, nato pa do leta 2025 vse
do 7500 €. Davčna stopnja v zadnjem, petem
dohodninskem razredu bi se znižala s 50 na 45 %.
Predvidena je tudi davčna razbremenitev dohodkov iz
kapitala in najema. Tako bi se znižala stopnja
dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende
in dobički iz kapitala) s 27,5 na 25 %, na 15 let bi se
skrajšalo tudi obdobje imetništva kapitala, po katerem
se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala. Stopnja
dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v
najem bi se znižala s 27,5 na 15 %.
Predlog novele zakona o dohodnini prinaša tudi
spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje,
novo olajšavo za vlaganja v zeleni in digitalni prehod,
uvedbo seniorske olajšave, oprostitev plačila
dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine
in dohodkov itd.
Predlagana novela zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično
obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno
spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji
covida-19.
V slovensko zakonodajo se bodo tako prenesle
določbe evropske direktive proti praksam izogibanja
davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje
notranjega trga.
S predlogom novele zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb nadgrajujejo davčne olajšave za
zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v
digitalno preobrazbo in zelen prehod. Določa se
enostavnejše in ugodnejše priznavanje nekaterih
dohodkov pri ugotavljanju davčne osnove.
Predlog zakona o DDV bi administrativno
razbremenili davčne zavezance.
Predlog zakona med drugim omogoča:
− uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna
vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila
brez izpustov ogljikovega dioksida,
− večjo
fleksibilnost
davčnemu
organu
za
pojasnjevanje polj obračuna DDV, ki ga davčni
zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,
− davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti
seznama prejetih in izdanih računov ob prvem
obračunu DDV,
− ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v
sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja
pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa
v sistem davka na dodano vrednost,

Centralni register učnih mest CRUM je zbirka podatkov
o poslovnih subjektih, ki so pri Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) verificirani za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom in vajeništva. Register združuje
podatke obeh zbornic, za njegovo vzdrževanje skrbi
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
(CPI).« Zakonska podlaga za vodenje in vzdrževanje
registra je 32. b člen v Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06,
68/17 in 46/19)
CRUM omogoča iskanje in pridobivanje podatkov o
delodajalcih v Sloveniji, ki ponujajo verificirana učna
mesta za praktično usposabljanje z delom (PUD) in
vajeništvo v tekočem in naslednjem šolskem letu.
Iskanje učnih mest je mogoče glede na obliko
praktičnega usposabljanja (vajeništvo ali PUD), raven
izobraževanja, izobraževalni program, šolsko leto,
regijo in razpoložljivost.
CRUM je prilagojen za uporabo na računalniku in na
mobilnem telefonu. V rezultatih iskanja so omogočene
funkcije prikaza lokacije in direktnega kontaktiranja
delodajalca (preko e-pošte in tudi klica za uporabnike
mobilnih telefonov).
Več informacij o oblikah praktičnega usposabljanja z
delom (PUD) in o in vajeniški obliki izobraževanja je
na spletni strani CPI: praktično izobraževanje in
Vajeništvo

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
DIJAKOV
Prilagojen
obseg
usposabljanja
zaradi
epidemije COVID-19
Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 – ZIUOPDVE – PKP5 (Ur.l.
št. 152/20 in 175/20) je bil objavljen Sklep o določitvi
izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega
usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za
šolsko leto 2020/2021 (Ur.l.67/2021 z dne 30.4.2021).
Pravilnik določa, da se zaradi varovanja pravic in
pravnih koristi dijakov poklicnega in strokovnega
izobraževanja, ki jim v šolskem letu 2020/2021 zaradi
izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje
širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo omogočeno opraviti
praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v
obsegu in na način, kot je določen s srednješolskim
izobraževalnim programom, določa prilagoditev
obsega in načina izvedbe praktičnega usposabljanja z
delom pri delodajalcu.
O prilagoditvi obsega in načina izvedbe praktičnega
usposabljanja z delom pri delodajalcu odloči ravnatelj
šole.

ITALIJA - IZVRŠBE TERJATEV TER
DRUGA PRAVNA POMOČ
Na področju plačilne nediscipline poslovnih partnerjev
ali urejanja drugih pravnih postopkov v Italiji, se
zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj lahko pojavijo

težave. V kolikor imate tovrstne ali podobne težave,
se po nasvet lahko med drugim obrnete tudi na
Odvetniško pisarno Luciano Rizzo, Via Colonna, 12,
Pordenone:
Kontakt: avilur@libero.it, tel: 0039 331 294 30 62,
(možnost komunikacije tudi v slovenskem jeziku)

SEKCIJE
GRADBINCI
Sprememba Kolektivne pogodbe gradbenih
dejavnosti
Sprememba Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
(Ur.l.67/2021 z dne 30.4.2021) določa znesek regresa
za letni dopust za leto 2021 v višini 1.100,00 € bruto.
Zneski najnižjih osnovnih plač, ki se uporabljajo od
1.4.2021 dalje so:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
IV/2
V
V/2
VI.
VI/2
VII.
VII/2
VII/3
VIII.

Najnižje osnovne plače v € za 174 ur
504,13
559,54
620,18
687,11
728,79
812,15
862,68
909,41
1.053,40
1.078,66
1.212,55
1.306,01
1.446,22

PREVOZNIKI

Veljavnost vozniških kvalifikacij (kode 95) –
novi datumi podaljšanja veljavnosti
Uredba (EU) 2021/267 in Tabela Omnibus II) določa
voznikom podaljšanje veljavnost vozniških kvalifikacij.
Uredba EU je pravni akt, ki je nadrejen nacionalnim
predpisom, zato ne veljajo roki, ki so bili predhodno
predpisani z odlokom o podaljšanju veljavnosti
vozniških kvalifikacij.

Dokument
Potek rokov za
opravljanje
rednega
periodičnega
usposabljanja

Potek v obdobju
Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021
Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021 v povezavi z 2. členom
Uredbe (EU)2020/698, ki je
določila podaljšanje za 7.

Podaljšano do
10 mesecev od
poteka
6 mesecev od
poteka, ali do 1.
7.
2021

Potek Kode 95
vpisana v
vozniško
dovoljenje ali
izdana
izkaznica o
vozniških
kvalifikacija

Potek
izkaznice o
vozniških
kvalifikacijah

mesecev, če je poteklo med
1. 2. 2020 in 31. 8. 2020

(upošteva
se
poznejši datum)

Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021

10 mesecev od
poteka
veljavnosti
6 mesecev od
poteka
veljavnosti,
ali
do 1. 7. 2021
(upošteva
se
poznejši datum)

Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021 v povezavi z 2. členom
Uredbe (EU)2020/698, v
zvezi z izvajanjem Direktiva
2003/59/ES, ki je določila
podaljšanje za 7. mesecev,
če je poteklo med 1. 2.
2020 in 31. 8. 2020
Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021
Od 1. 9. 2020 do 30. 6.
2021 v povezavi z 2. členom
Uredbe (EU)2020/698, ki je
določila podaljšanje za 7.
mesecev, če je poteklo med
1. 2. 2020 in 31. 8. 2020

10 mesecev od
poteka
veljavnosti
6 mesecev od
poteka
veljavnosti,
ali
do 1. 7. 2021
(upošteva
se
poznejši datum)

Prevozi potnikov – informacija v zvezi z izdano
licenco oziroma licenco Skupnosti in odjavo
vozil
Če bo izkazana odjava vozila v času začetka in konca
ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju celotne države, naj prevozniki
zadržijo izvod licence po odjavi vozila. Izdajatelja
licence naj obvestijo o odjavi. Po ponovni registraciji
vozila v in predložitvi vloge za spremembo ter novega
prometnega dovoljenja izdajatelju licence, bo
evidentirano isto vozilo na obstoječ izvod licence, brez
zaračunanja stroškov postopka.
Če vozila ne bodo ponovno registrirali ali ga bodo
izločili iz voznega parka, morajo izdajatelju licence
nemudoma vrniti izvod licence oziroma izvod licence
Skupnosti.
Posebna ponudba za nakup pnevmatik za člane
OZS in GZS
OZS je izmed prejetih ponudb, ki so prispele na
zbornico, izbrala najugodnejše ponudnike in sicer:
− Bridgestone (ponudnik: Petrol d.d. sklop 1 in sklop
2)
− Kama (ponudnik: Trans Felix d.o.o. sklop 2)
− Michelin (ponudnik: Prigo, d.d. sklop 1 in sklop 2)
Pnevmatike lahko naročite le z ustreznim obrazcem za
vsako posamezno blagovno znamko posebej. V
obrazcih so navedene cene za posamezni tip
pnevmatike.

Obrazci za nakup pnevmatik znamke:
− Michelin, (rok za naročilo pnevmatik po zagotovljeni
ponudbi je do 31. maja 2021)
− Za ostala dva ponudnika bosta obrazca za naročilo
objavljena na tej spletni strani OZS.

Na obrazcu morate obvezno izpolniti vse rubrike s
podatki o vašem podjetju, ga podpisati žigosati ter
poslati na naslov dobavitelja, ki je naveden na
obrazcu.
Obrazci za naročilo in ostale informacije so objavljene
na spletni strani OZS.
Za nakup in montažo ekonomičnejših pnevmatik
višjega energijskega razreda (razreda A in B) lahko
pridobite nepovratne finančne spodbude. Višina
subvencije: 70 € na pnevmatiko. Javni poziv je
objavljen na spletni strani EKO sklada.

PRISPEVKI IN DAVKI
POENOSTAVLJENO PLAČEVANJE
PRISPEVKOV

poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli
mesec. E-račun bo izdan po predložitvi obračuna.

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 eračunom.
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 eračunu 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

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 31.3.2022 so 77,29€
(38,61€ + 38,68€), ki se jih plača na prehodni račun
do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Prispevki PIZ
DPD - ZPIZ
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008
38,68€ do 31.3.2022

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Prispevki ZZV
DPD - ZZZS
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004
38,61€ od 1.1.2021

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
DPD
0110 0888 1000 030
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002
X,XX €

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :

Prispevki PIZ
DPD
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
38,68€ do 31.3.2022

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :

Prispevek ZZV
DPD
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
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 februar 2021 je znašala 1.946,07€, neto
plača pa 1.253,71€.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar februar 2021 je znašala 1.961,53€, neto 1.261,39€.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2020 - februar 2021 je znašala 1.981,41€, neto
1.239,12€.

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/
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KORONAVIRUS ODLOKI – objavljeni od 9.4.2021, VELJAVNI

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
Sprememba odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu

DRUGE OBJAVE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I)
Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020
CERKNO - Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno
CERKNO - Pravilnik o spremembah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
CERKNO - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
CERKNO - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
IDRIJA - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču
Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F)
Uredba o embalaži in odpadni embalaži
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita
Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča
Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021
Poročilo o gibanju plač za februar 2021

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI APRIL 2021
PRISPEVKI
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA
prispevek

PIZ
ZZ
Starš.
var.
Zaposl.

Bruto zavarovalna osnova v EUR
TRR

SI56
SI56
SI56
SI56

0110
0110
0110
0110

stopnja

0888 2000 003
0888 3000 073
0888 1000 030
0888 1000 030

24,35%
13,45%
0,20%
0,20%

referenca

SI19
SI19
SI19
SI19

DŠ-44008
DŠ-45004
DŠ-43001
DŠ-42005

najnižji
ZASEBNIK

najnižji
DRUŽBENIK

najvišji

1.113,72€

1.670,58€

6.496,70€

(60% PP 2020=60% X 1.856,20 €)

(90% PP 2020=90% X 1.856,20€)

(3,5 kratnik PP 2020)

406,79
224,69
3,34
3,34
638,16

1.581,95
873,80
13,00
13,00
2.481,75

271,19
149,79
2,22
2,23
425,43

PRISPEVKI SKUPAJ

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

OLAJŠAVE

1. Splošna olajšava
- letni dohodek do 13.316,83 € (mesečni do 1.109,74 €)

PODATKI O PLAČAH
Povprečna plača FEBRUAR 2021
Povprečna plača JANUAR - FEBRUAR 2021
Povprečna plača DECEMBER – FEBRUAR 2021
Povprečna bruto plača (PP) 2020
Povprečna bruto plača (PP) 2019
Minimalna plača od 1.1.2020
Minimalna plača od 1.1.2020

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

3.500,00 + (18.700,38 -1,40427 x skupni dohodek)

291,67
203,08
220,77
368,21
291,67

3.500,00
2.436,92
2.649,24
4.418,54
3.500,00
2.819,09
Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva
povečana splošna olajšava, se davčna osnova
zmanjša za 291,67€

291,67

STOPNJE PRISPEVKOV

neto €
1.253,71
1.261,39
1.239,12
1.208,65
1.190,74

PRISPEVEK

DELAVEC

sklic

akontacija davka na dejavnost

SI56 0110 0888 1000 030

SI19 DŠ 40002

PIZ nesreče pri delu

SI56 0110 0888 2000 003

SI19 DŠ 44008

ZZV pavšalni prispevek

SI56 0110 0888 3000 073

SI19 DŠ 45004

SKUPAJ

Znesek €

8,85%

SI19 DŠ-44008

6,36%

6,56% + 0,53%

SI19 DŠ-45004

Starševsko varstvo

0,10%

0,10%

SI19 DŠ-43001

Zaposlovanje, starševsko varstvo
SKUPAJ:

0,14%

0,06%

SI19 DŠ-42005

22,10%

16,10%

LESTVICA

SI19 DŠ-40002

DEJANSKI

PRAZNIKI

20
160

2
16

DELOVNI DNEVI APRIL 2021
OBRAČUN UR

38,68
38,61

SKUPAJ

22
176

77,29

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€
Terenski dodatek
Prevoz na delo (neobdavčeno po uredbi od 1.8.2008)
Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno po uredbi)
Regres za letni dopust
Najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je povprečna plača za predpretekli mesec)
6-8 ur
Dnevnice za službeno pot v Sloveniji
8-12 ur
nad 12 ur

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE
neto davčna
neto davčna
znesek
DOHODNINE
osnova nad
osnova do €
dohodnine €
€
8.500,00
25.000,00
50.000,00
72.000,00

KONTO

15,50%

DELOVNI DNEVI

prehodni račun

DELODAJALEC

Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje

Dohodnina

OBRTNIKI - POPOLDANCI
namen

6.496,70 €

letna olajšava €

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

bruto €
1.946,07
1.961,53
1.981,41
1.856,20
1.753,84
1.024,24
940,58

1.670,58€

mesečna olajšava €

- letni dohodek nad 13.316,83 € (mesečni nad 1.109,74€)
2. Posebna olajšava: 1. otrok
2. otrok
3. otrok
3. za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta)
4. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
5. za dohodke iz delovnega razmerja:
- mesečni bruto dohodek do 1.109,74€
- mesečni bruto dohodek nad 1.109,74€

individualno

8.500,00
25.000,00
50.000,00
72.000,00

1.360,00
5.650,00
13.900,00
22.480,00

SKUPAJ

16 %
+ 26 % nad 8.500,00
+ 33 % nad 25.000,00
+ 39 % nad 50.000,00
+ 50 % nad 72.00,00

6,12 €
+ 0,76 €
4,49 €
0,18 €
0,37 €
1.946,07€
7,45 €
10,68 €
21,39 €

MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE
neto davčna
neto davčna
znesek
DOHODNINE
osnova nad €
osnova do €
dohodnine €
708,33
2.083,33
4.166,67
6.000,00

708,33
2.083,33
4.166,67
6.000,00

113,33
470,83
1.158,33
1.873,33

SKUPAJ

+ 26 %
+ 33 %
+ 39 %
+ 50 %

16 %
nad 708,33
nad 2.083,33
nad 4.166,67
nad 6.000,00
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