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URADNE URE: 
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1. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – sedmi paket pomoči  
2. 23. RAZPIS ZA MOJSTRSKE IZPITE 
3. VPIS V IMENIK VODIJ DEL – obvestilo za gradbene dejavnosti 
4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – novo! 
5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA ZA MESEC DECEMBER 2020  
6. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA DECEMBER 2020 
 
 

NAJAVA PREDAVANJA: 
Obveščamo vas, do bomo organizirali spletni seminar Davčni obračun za leto 2030 in vračilo državne pomoči po 
interventni zakonodaji, ki bo v torek, 16. 2. 2021, ob 12. uri. Podrobnosti boste prejeli v februarskih mesečnih obvestilih.  
 
 
 

1. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – sedmi paket pomoči 
 
 

Od 31. 12. 2020 velja   Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE) oz. t. i. šesti protikoronski paket ukrepov (Uradni list RS št. 203/2020). 
 

Poglavitne rešitve za obrtnike in podjetnike po PKP 7: 
Pregledali jih bomo le na kratko – podrobnejša pojasnila najdete tudi  na OZS svetovanje koronavirus! 

 

 

I. Spremembe pri povračilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Delodajalec mora vlogi za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po novem, poleg drugih dokazil, 

priložiti tudi IZJAVO, s katero potrjuje: 
• da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti ter 
• da ima izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih 5 let in 
• da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa nadomestila plače. 

Za resničnost izjave delodajalec kazensko in materialno odgovarja. Delodajalec vrne sredstva tudi, če je predložil lažno IZJAVO. 
 
 

II. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile  

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 ZZUOOP (PKP5) je podaljšan do 31. marca 2021. Sklep je objavljen 

v Uradnem listu št. 195/20. 

Povračilo nadomestila plač delavcem iz razloga odrejene karantene in nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, ki je posledica 

obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. 

Spremenjena višina se uporablja od 1. 12. 2020 dalje, torej že za nadomestila za mesec december 2020. 
 

III. Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa – spremembe 

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim 

delovnim časom do 30. junija 2021. Vlogo za dodelitev subvencije je v roku iz prvega odstavka 16. člena ZIUOOPE mogoče vložiti 

najpozneje do 10. junija 2021. 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus
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Delodajalec mora vlogi za skrajšani delovni čas po novem, poleg drugih dokazil, priložiti tudi IZJAVO, s katero potrjuje, da je delavcem 

izplačal plačo oziroma nadomestilo plače. Za resničnost izjave delodajalec kazensko in materialno odgovarja. Delodajalec vrne 

sredstva tudi, če je predložil lažno IZJAVO, da je delavcem izplačal plačo oziroma nadomestilo plače. 
 

IV. Delavcem ob decembrski plači pripada še krizni dodatek 

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec 

izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Če 

delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug 

dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. 
Za povračilo izplačanega kriznega dodatka, delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je 
zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje 
do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.  
Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na 
zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o 
prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000. 
 

V. Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 

Upravičeno  obdobje  pomoči  v  obliki  delnega  povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena ZIUOPDVE se podaljša do 31. marca 

2021. Sklep je objavljen v Uradnem listu št. 195/20. 

➢ Spremembe pri ugotavljanju prihodkov od prodaje 

Kot dohodke od prodaje se po novem lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število 

zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od 

prodaje za upravičenca ugodnejši. Upravičenec se v IZJAVI opredeli, da je pri izračunu upada prihodkov od prodaje upošteval 

povprečne prihodke od prodaje.  

Vlagatelj, ki ugotavlja upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih ali osnovnih sredstev, vloži dopolnitev izjave oziroma 

novo izjavo v 15 dneh od uveljavitve zakona, razlika do polne vrednosti povračila pa se mu izplača do 31. 1. 2021. 
 

➢ Spremembe pri dovoljeni višini subvencije 

Višina ne sme presegati: 
• 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge 

ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 % do vključno 70 %; 
• 2.000,00 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge 

ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 %; 
• 90 % neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 

2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oz. 70 % neto 
izgube upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem 
obdobju. Velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge. 

Upravičenec, ki bo uveljavljal višje povračilo glede na povprečno število zaposlenih, bo moral dopolniti že oddano vlogo oziroma 
oddati novo vlogo v 15 dneh od uveljavitve zakona. Razliko prejme do 31. 1. 2021. 
V primeru, da upravičenec ne bo dopolnjeval vloge, bo davčni organ po uradni dolžnosti razliko do polne vrednosti povračila 
upravičencu izplačal do 31. 1. 2021 (2.000 eurov/zaposlenega za nedoločen čas v primeru, da so prihodki od prodaje upadli za več 
kot 70%, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev - izračunane višine in neto izgube). 
 

 

Ostali ukrepi po PKP 7:  
VI. Odpoved v primeru, da delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev 
VII. Delavec bo dopust iz 2020 lahko izrabil do 31. 12. 2021 
VIII. Delodajalcem bo za stroške izvedbe hitrih testov povrnjenih 40 eur na zaposlenega 
IX. Odpoved in podaljšanje pogodbe ter odlog plačila najemnin za poslovne nepremičnine 
X. Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 bo urejena v pravilniku 
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XI. Spremembe pri izvršbi 
XII. Spremembe pri nadomestilu za izvajalce občasnega prevoza 
XIII. Nadomestila za izvajalce šolskih prevozov 
XIV. Nadomestila za občasne prevoze s kombiniranimi vozili 
XV. Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju 

Ostalo:  
1. Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka podaljšan do 31. 3. 2021 

Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 EUR na mesec. Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in 
marec bo na voljo predvidoma 11. 1. 2021. Dostopna bo zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge ni 
mogoče vložiti v papirnati obliki. 

2. Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja 
 
 

 

NOVA POJASNILA:  
Priporočamo, da spremljate objave na https://www.svetovanje.si/ ali https://www.ozs.si/koronavirus-info 

 

 
 
 

2. 23. RAZPIS ZA VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE – vabilo na spomladanski prijavni rok! 
 

OZS skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za različne mojstrske nazive. V 
okviru razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer: prvi pristopni rok je 9. marec 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 12. 
februarja 2021), drugi pristopni rok je 12. oktober 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 24. septembra 2021). 
Z opravljenim mojstrskim izpitom pridobite srednjo strokovno izobrazbo, izpolnite pogoj za vpis v imenik vodij del (gradbena 
dejavnost) in še mnogo več!  
Dodatne informacije o pogojih za opravljanje mojstrskega izpita in PRIJAVI: na spletni strani OZS, kontaktna oseba: Suzana Kljun, 
telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si. 
 
 

3. VPIS V IMENIK VODIJ DEL – podaljšanje prehodnega obdobja do 31. 5. 2022! 
 

Državni zbor RS je na izredni seji dne 29. 4. 2020 sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za 

izvajalce del (120. člen). Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, to je do 31. maja 2022.   

IN ŽE VEČKRAT NAPISANO, KDO SE TOREJ MORA VPISATI V IMENIK VODIJ DEL? 

V  imenik vpisanega vodjo del potrebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, razen izvajalci enostavnejših zaključnih 
gradbenih del (slikopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi …). Vpišejo se skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, železokrivci, 
inštalaterji  ...,  skratka vsi, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje za gradbeno področje.  
Pomembno: v imenik vodij del pri OZS se, poleg mojstrov  s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega 
področja (torej vpis nosilec dejavnosti je brez preverjanja izobrazbenih pogojev, samo kot nosilec na obrtnem dovoljenju), vendar naj bi 
takšen vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del ali če so podizvajalci in zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za izvajanje 
NOVOGRADENJ, tudi če gre samo za posamezna dela na novogradnjah, pa je potreben vpis na podlagi MOJSTRSKEGA, DELOVODSKEGA 
ali STROKOVNEGA IZPITA.  
ZATO ŠE ENKRAT: Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, ki še nimate opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, 
strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da takoj pristopite k opravljanju teh izpitov in še 
pravočasno ujamete zakonsko podaljšani rok, sicer boste zelo težko ujeli skrajni rok maj 2022!!! Več v prejšnjih obvestilih od 10/2019 naprej! 
Če imate na podlagi napisanega še dodatna vsebinska vprašanja, se lahko obrnete na sekretarja sekcije g. Janka Rozmana, tel. 01-58-30-
540, ali e-naslov: janko.rozman@ozs.si, za sam postopek vpisa pa na našo zbornico. 
 
 

4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 

 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD                                                                                                                  NOVO! 
Javni razpis P7R 2020-Mikrokrediti na problemskih območjih RS (Ur. List RS št. 204/2020) 
Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na 
problemskem območju z visoko brezposelnostjo,  kamor sodijo tudi območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp7-spremembe-pri-izvrsbi-5fec4bc22114e02c2933372a
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP7.docx
https://www.svetovanje.si/svetovanje/novice/ukrep-temeljnega-dohodka-in-delno-povrnjenega-izgubljenega-dohodka-podaljsan-do-31-3-2021-5feb789f2114e00a87143129
https://www.svetovanje.si/svetovanje/novice/podaljsanje-ukrepa-odloga-placila-davkov-in-prispevkov-akontacije-davka-in-davcnega-odtegljaja-5feb70782114e00a87142fb7
https://www.svetovanje.si/
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Črnomelj, Semič in Metlika). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. 
Odplačilna doba znaša največ 60 mesecev, obrestna mera pa je fiksna 1,1% na letnem nivoju. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo. 
Upravičeni stroški: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja, obnova  ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za nematerialne 
investicije (nakup patentiranih pravic, licenc) in obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..). Gre za neposredna sredstva 
Sklada (ni potrebnega dogovora z banko), za zavarovanje kredita pa je potrebno zagotoviti le pet menic podjetja in osebno poroštvo vsaj 
enega lastnika podjetja. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ dva kredita.  
Roki za oddajo vlog: 01. 02. 2021,  01. 03. 2021, 01. 04. 2021, ... in 01. 10. 2021.  
Več informacij: Bojana Mikeln (02) 234 12 74, Jasna Kepnik (02) 234 12 42, mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. Celotno dokumentacijo najdete na povezavi. 
 

 RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto  
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2020 –  od 1. 4. 2020  
Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. sofinanciranih 
z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. Za občino Metlika je na voljo še 84.731,00 EUR.  
Podrobnejši opis smo objavili v aprilskih mesečnih obvestilih.  
Vlogo, priloge, celotno vsebino razpisa in več informacij dobite na RC Novo mesto d. o. o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto kontaktna 
oseba: Miljana Balaban, tel.: 07 33 72 987 in na spletni strani www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.  

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2021.  
 

5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA NOSILCA ZA MESEC DECEMBER 2020 
 

A) ZAVAROVALNA OSNOVA   
 najnižja za s.p.  najnižja za družbenike najvišja za s.p. in družbenike  

BRUTO zavar. osnova v € 1.052,30 1.578,46 6.138,44 
 

B)  ŠTEVILO DELOVNIH UR za mesec december 2020  je 184. 
C)  PRISPEVKI ZA ZASEBNIKE, KI IZ DEJAVNOSTI NISO SOCIALNO ZAVAROVANI (POPOLDANCI) 
Od 1. 2. 2014 je ob pričetku opravljanja t.i. »popoldanske dejavnosti« obvezna prijava v zavar. za poškodbe pri delu z obr. M-12! 

Vrsta prispevka v EUR Referenca 

Prispevek za PIZ (pavšal) -  od 1. 4. 2020  36,56 44008 

Skupaj prispevki za zdravstveno zavar. + za poškodbe pri delu – od 1. 1. 2020 36,92 45004    
 
 

D) PLAČILO PRISPEVKOV: Prispevki za socialno varnost se plačujejo DO 20. V MESECU (novo od 1.1.2017!) za pretekli mesec na 
prehodne davčne podračune po vrstah javnofinančnih blagajn (podrobnosti na spletni strani www.furs.gov.si).  
E)  ČLANARINA za OZS in OOZ METLIKA, sprememba s 1. 1. 2019  
Račune s priloženo položnico boste še naprej prejemali mesečno –  od 8. 5. 2015 dalje skupaj z revijo Obrtnik podjetnik! 
 
 
 

 

6. PLAČE ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA DECEMBER 2020 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec december 2020  je 184.  
B) MINIMALNA BRUTO PLAČA za poln delovni čas od 1. 1. 2020 znaša 940,58 €, NAJNIŽJA OSNOVA za plačilo prispevkov za socialno 
varnost za delavce v delovnem razmerju za izplačila od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 znaša 1.052,30 € - NOVO! 
C) DOHODNINA IN OLAJŠAVE PRI IZRAČUNU PLAČ DELAVCEV: Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz 
delovnega razmerja za izplačila v letu 2021 je objavljena v Svetovalcu revije Obrtnik podjetnik.  

SPLOŠNA DAVČNA OLAJŠAVA V LETU 2021: 1/12 letne olajšave = 291,67 €.  Zneske vseh davčnih olajšav za obračun plač najdete v 
Svetovalcu revije Obrtnik podjetnik. 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  
od 1. 1. 2021 – 28. 2. 2021 

MIN bruto urna postavka v EUR MAX bruto dohodek v EUR 
5,05 7.562,47 

 

Študentsko delo Veljavnost od MIN bruto urna postavka v EUR 

01. 01.  2020 5,40 
 
 

Obvestila pripravila sekretarka: Jožica Bajuk    Predsednica: mag. Tatjana Adlešič 
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