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Številka:28/2021 
Datum:   5. 2. 2021 

MESEČNA OBVESTILA 
ČLANOM OOZ METLIKA 

 

FEBRUAR 2021 

 
URADNE URE: 

ponedeljek: 7.30 – 12. in 13. – 15. 
sreda:           7.30 – 12. in 13. – 16. 
petek:          7.30 – 13. 

 

 

1. Spletni seminar DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020 IN VRAČILO DRŽAVNE POMOČI PO INTERVENTNI 
ZAKONODAJI – 16. 2.  

2. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – osmi paket pomoči  
3. NEKRITI FIKSNI STROŠKI ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2021 
4. SPLETNO ORODJE ZA OCENJEVANJE TVEGANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (OiRA) 

V RAZMERAH COVID-19 
5. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
6. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA ZA MESEC JANUAR 2021  
7. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA JANUAR 2021 
 
 
 

 

Naša Obrtna zbornica Metlika je 24. januarja dopolnila 45 let! 
 

Kot se človek v teh letih razvije v zrelo osebnost, je tudi zbornica iz skromnega društva zrasla v prepoznavno ustanovo 
v občini Metlika. Ponosni smo na to! 
Hvala ustanovnim članom za pogum v nekih drugih časih. Še posebno pa hvala vsem obrtnikom in podjetnikom, ki se 
zavedate, da skupaj zmoremo več in ste svojo stanovsko organizacijo vzeli za dobrega partnerja, na katerega se lahko 
zanesete. Skupaj gremo naprej! 

 
 

1. Spletni seminar DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020  

IN VRAČILO DRŽAVNE POMOČI PO INTERVENTNI ZAKONODAJI 
 

Do 31. marca 2021 morate pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti 
za leto 2020. Tokrat boste morali nekateri ob pripravi davčnega obračuna preveriti še, ali izpolnjujete pogoje za prejeto državno 
pomoč po interventni zakonodaji.  
Kot vsako leto, smo se skupaj z OOZ Črnomelj odločili za organizacijo praktičnega seminarja (delavnice), letos spletnega, kjer 
boste dobili napotke in priporočila za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu 
državne pomoči.  
Vse, ki se boste srečali z izdelavo davčnega obračuna za leto 2020, vabimo na spletni seminar Davčni obračun za leto 2020 in 
vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji, ki bo  
 

v torek, 16. februarja 2021, ob 12. uri. 
 

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka OZS, predavateljica z več kot 28-letnimi izkušnjami na  področju 
računovodstva in davčnega svetovanja.  
Vsebina: 
I. Davčni obračun za leto 2020  
• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka  
• Upoštevanje odbitka tujega davka  
• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki  
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb  
• Amortizacija  

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/


 

 

Partizanski trg 5, 8330 Metlika, Telefon: 07 30 58 142, 040 672 160, E-naslov: jozica.bajuk@ozs.si , www.oozmetlika.si 

 

 

• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo  
• Poslovanje s povezanimi osebami  
• Davčne olajšave  
• Posebnosti pri »normirancih«  
• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020  
II. Vračilo državne pomoči  
• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)  
• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu  
• Preplačila nekritih fiksnih stroškov  
• Postopek vračila pomoči  
Čas trajanja: 3 šolske ure.  
Kotizacija:  
- za člane OOZ Metlika s plačano članarino bo spletno predavanje brezplačno (sklep skupščine z dne 23. 6. 2020) 
- ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini 70,00 EUR za osebo na TRR OOZ Metlika št. SI56 0299 4001 3820 422, sklic na: 
SI00 01-2021 pred pričetkom izobraževanja.  
 

Prijave: do ponedeljka, 15. 2. 2021 na OOZ Metlika, jozica.bajuk@ozs.si Na podlagi prejete e-prijave boste pred 
seminarjem prejeli link do dogodka, kjer bo na OZS nato zabeležena tudi vaša udeležba. 
 
 

2. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – osmi paket pomoči 
 
 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19, ki ga je Državni zbor RS potrdil dne 3. 2. 2021, je osmi  protikoronski 
paket pomoči oz. t.i. PKP 8 (Uradni list št. 15/2021). 
 

Poglavitne rešitve za obrtnike in podjetnike po PKP 8: 
Pregledali jih bomo le na kratko – podrobnejša pojasnila najdete tudi  na OZS svetovanje koronavirus! 

 

 

I. Čakanje na delo od 1. 2. 2021 dalje 
• veljavnost ukrepa: podaljšan do 30. 4. 2021, z možnostjo 2 x podaljšanja po en mesec  

• upravičeni delodajalci:  
- ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020, 
- tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 

oziroma 2020. 

• višina povračila:  
- 80 % bruto I nadomestila plače (80 % od 80 % - največ 1.821,44 eur) 
- 100 % bruto I nadomestila plače (100 % od 80 % - največ 1.789,07 eur) za delodajalce, pri katerih skupni znesek 

državnih pomoči ob izbruhu Covid-19 ni presegel 1.800.000 eur na posamezno podjetje 
- 80 % bruto II ali 100 % bruto II nadomestila plače za čas od 1. 2. 2021, ko je delodajalcu zaradi epidemije Covid-19 

onemogočeno opravljanje dejavnosti. 

• čakanje na delo od 16. 1. – 31. 1. 2021 
Če je delodajalec napotil delavce na čakanje v času od 16. – 31. 1. 2021, bo lahko vlogo vložil v 8 dneh od uveljavitve 
PKP 8. Za to obdobje je upravičen do povračila nadomestila v višini bruto I nadomestila plače.  

• Oddaja vlog je že mogoča! Pravočasne bodo vloge, ki bodo preko portala za delodajalce oddane do vključno 15. 2. 
2021. 

• vse ostale določbe so vsebinsko enake, kot so veljale pri čakanju na delo do sedaj.  
 

 

PKP 8 določa, da se k plači za november 2020 ne prišteva del plače za poslovno uspešnost, če je bila delavcem izplačana 

decembra 2020. Delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne 

upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 eur, izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 

200 eur, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.  

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
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To ne velja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek že izplačan do začetka uporabe PKP 8. Neizplačilo kriznega dodatka je 

prekršek, za katerega je predpisana globa.  
 

III. Subvencioniranje dviga minimalne plače 
Od januarja do junija 2021 bo država pomagala s subvencijo v višini 50 eur, od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova 
za obračun prispevkov enaka minimalni plači.  

➢ Delo, opravljeno od januarja do junija 2021 

• Upravičenost: delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni delovni čas brez dodatkov ne presega 
zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači, upravičen do mesečne subvencije v višini 50 eur.  

• postopek uveljavljanja subvencije: delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo ter podatke, iz 
katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec predloži izjavo v elektronski obliki najpozneje do konca meseca 
za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca junija 2021.  

➢ Delo, opravljeno od julija do decembra 2021 

• Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače je minimalna plača.  
 

IV. Kratkotrajna bolniška odsotnost 
• veljavnost ukrepa: do 31. 12. 2021.  

PKP 8 ponovno uvaja institut kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 zaporednih dni v kosu. Delavec bo to pravilo lahko izrabil 
enkrat v posameznem koledarskem letu. Ukrep je urejen enako kot po PKP5. Preberite si tudi podrobnejša pojasnila glede 
kratkotrajne bolniške odsotnosti. 
 

V. Sporočanje IRSD o delu na domu 
PKP 8 podaljšuje ukrep sporočanja dela na domu na Inšpektorat RS za delo preko portala SPOT od 1. 4. do 31. 12. 2021. 
Delodajalec mora obvestiti IRSD pred začetkom dela delavca na domu.  
 
 

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

 

 
 
 

3. NEKRITI FIKSNI STROŠKI ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2021 
 

Obveščamo vas, da je Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar – 
marec 2021 že na voljo. Dostopna je zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021. 
Več informacij je objavljenih na spletni strani. 
 
 
 

4. SPLETNO ORODJE ZA OCENJEVANJE TVEGANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI DELU (OiRA) V RAZMERAH COVID 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo spletno orodje za ocenjevanje tveganj na 
področju varnosti in zdravja pri delu – OiRA. Orodje je interaktivno in pripravljeno za ocenjevanje tveganj v različnih 
gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo in namenjeno predvsem mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem. Več o orodjih OiRA ter prednostih njihove uporabe si lahko ogledate tudi na straneh portala za 
varnost in zdravje pri delu . 
 
 
 

5. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 

 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD                                                                                                                  
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, 
Črnomelj, Semič in Metlika). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
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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. 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.  
 

6. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA NOSILCA ZA MESEC JANUAR 2021 
 

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 januar 2021  je 168. 
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. 2021 – NOVO! 38,61 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! 
 
 
 

 

7. PLAČE ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA JANUAR 2021 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec januar 2021  je 168.  
 

B) MINIMALNA BRUTO PLAČA za poln delovni čas za delo, opravljeno od 1. 1. 2020 znaša 1.024,24 €, 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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