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POZIVAMO VSE ČLANE, KI NE PREJEMATE NAŠIH INFORMACIJ PO E-POŠTI, PA BI JIH 
ŽELELI, DA NAM TAKOJ SPOROČITE SVOJ NASLOV, DA VAS BOMO VKLJUČILI V 
OBVEŠČANJE! V TEH ČASIH JE PRAVOČASNA INFORMACIJA ŠE POSEBEJ POMEMBNA! 
 
 
 

OBVESTILO  
 
Spoštovane stranke obveščamo, da je pisarna za obisk strank trenutno še vedno zaprta, vendar pa vloge za licence, dovolilnice, obrtna 
dovoljenja, evropska potrdila, vloge za vpis v imenik vodij del in vse ostale vloge, sprejemamo po pošti in po e-pošti. 
Predhodne informacije najhitreje dobite tudi po telefonu.  
 
Vse vaše zahteve bomo obravnavali in rešili v najkrajšem možnem času. 
 
Kontaktni podatki:  
 
1. telefonske številke:  

• 04 50 60 200,  
• 04 50 60 205,  
• 040 896 686,  
• 041 441 098 (ta številka je dosegljiva tudi izven uradnih ur) 

2. e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net 
 
OBVESTILO UPORABNIKOM storitev točke SPOT Registracija, ki se nahaja na naši zbornici! 
Pisarna je do nadaljnjega za obisk strank ZAPRTA! V primeru nujnih postopkov pokličite na eno do zgoraj navedenih številk in svetovali 
vam bomo kako postopati! 
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje! 
 
 
  
Natančnejše podatke o posameznih ukrepih za pomoč gospodarstvu, ki jih pripravlja ali že izvaja država, objavljamo na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si) in spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (www.ozs.si/koronavirus-info), kjer pa dobite tudi ažurne 
informacije po strokovnih sekcijah! 
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INFORMACIJE O UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONA VIRUSA 
 
Objavljamo informacije o ukrepih za pomoč gospodarstvu po dnevu oz. času njihovega prejema, ki nam jih posreduje OZS! 
 
Vsak dan se pojavljajo nova pojasnila in odgovori na vprašanja, zato vam skušamo pošiljati aktualne informacije sproti po e-pošti. Žal pa 
je še cel kup nejasnosti, zato nekaj, o čemer vas obveščamo danes, mogoče že jutri ne bo veljalo. Iz tega razloga vas prosimo, da 
spremljate našo spletno stran in elektronsko pošto, poskušali vam bomo tudi pravočasno poslati zbir informacij, ki bi bile narejene na 
bolj pregleden način, kot so npr. te v nadaljevanju, ki jih je pripravila OZS.  
 
VSA AKTUALNA OBVESTILA NAJDETE TUDI NA SPLETNI STRANI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 
(https://www.ozs.si/koronavirus-info)! 
 
 
ČASOVNI PREGLED UKREPOV za samozaposlene in delavce po ZIUPPP in ZIUZEOP (mega antikorona zakon)  
OZS je pripravila tabelo, iz katere izhaja kako časovno veljajo ukrepi iz ZIUPPP in ZIUZEOP. Dan uveljavitve ZIUZEOP bo/je z dnem 11. 
4. 2020.  
 

 
 
 
PRIMERJAVA čakanja na delo in odsotnosti zaradi višje sile po ZIUPPP in ZIUZEOP  
ZIUPPP velja od 29. 3. dalje, vendar bo/je ZIUZEOP s svojo uveljavitvijo 11. 4. povzročil, da bo za čakanje na delo in odsotnost zaradi 
višje sile od 13. 3. - 31. 5. veljal ZIUZEOP, od 1. 6. - 30. 9. pa ZIUPPP.  
Odličen pregled je pripravila mag. Nina Scortegagna Kavčnik iz OZS. Najdete ga na https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi 
 
 
 

KAJ DELOVNOPRAVNEGA ZA ZASEBNI SEKTOR PRINAŠA PROTI KORONA ZAKON  
(avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 
 
Mega anti korona zakon (ZIUZEOP) je bil v DZ sprejet v 2. aprila 
2020. Veljal bo od 11. aprila do 31. maja 2020, izjemoma do 30. 
6. 2020.  
Uvodoma opozarjam, da je za bralca in za pravilno interpretacijo 
zelo pomembno poznavanje ZIUPPP (Ur. l. RS, št. 36/2020), ki 

velja od 29. marca dalje in ZIUZEOP. Slednji namreč ZIUPPP v 
določenih delih bistveno spreminja. Mega anti korona zakon 
določa ukrepe za april (v nekaterih primerih že od 13. 3.) in maj 
2020. ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30. septembra 
2020. 
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I. ČAKANJE NA DELO (POSLOVNI RAZLOG IN VIŠJA 
SILA) 
 
Kaj zakon šteje za višjo silo? 

 
- Varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev in drugi objektivni 

razlogi, 
- nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega 

prevoza, 
- zaprtje mej s sosednjimi državami. 
  
Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali celotno 
povračilo nadomestila plače od 13. 3. - 31. 5.? 
 
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 
 
– neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega 

oz. občinskega proračuna, katerega delež prihodkov iz 
javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, 

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško 
dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti. 

 
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi 
oceni prihodki: 
– v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto 

obdobje leta 2019 in  
– v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast 

prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.  
 
V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za 
leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti 
celotno pomoč.  
 
Če ni posloval celo leto v 2019, je upravičen, če je utrpel 
vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 napram 
februarju 2020 ali vsaj 50 % v aprilu in maju 2020 napram 
februarju 2020. Pojasnilo FURS: Zmanjšanje prihodkov se 
bo presojalo glede na pravila za pripoznavanje 
prihodkov po računovodskih standardih. 
 
Te pogoji za delodajalca veljajo tudi za opravičeno odsotnost 
delavcev zaradi višje sile! 
 
 
Kdaj delodajalec delnega povračila nadomestila plače 
ne more uveljavljati? 
 
• Če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 

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

• Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan 
oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje vloge. Pojasnilo FURS: Do 
ukrepa ne bodo upravičeni delodajalci, ki niso izplačali plač 
in niso imeli obveznosti predložitve REK-1 obrazca in tudi 
delodajalci, ki so plače izplačali, pa davčnemu organu niso 
predložili REK-1 obrazca. 

• Če je nad njim uveden postopek stečaja. 
 
Kako delodajalec delavca napoti na čakanje na delo? 
 
Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno odredbo. 
Le-ta je tudi priloga k vlogi na ZRSZ. Vzorec dobite na spletni 
strani https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb V 
odredbi delodajalec določi obveznost delavca, da se na zahtevo 

delodajalca vrne na delo tudi v času izvajanja ukrepa, če to 
zahtevajo potrebe delovnega ali proizvodnega procesa (npr. 
dodatna naročila). Delavec se lahko vrne na delo do 7 
zaporednih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem 
predhodno obvestiti ZRSZ. 
  
Kako delodajalec delavcu odobri odsotnost zaradi višje 
sile? 
 
Po mojem mnenju je najbolj primerno, da delavec 
delodajalcu da vlogo (opiše stanje), delodajalec pa mu 
odsotnost odobri zaradi višje sile z ugotovitvenim 
sklepom. To lahko tudi pomeni, da delodajalec delavcu 
odsotnosti zaradi višje sile ne odobri, če mu potrebe delovnega 
procesa tega ne dopuščajo. Na drugi strani pa ga ne omejuje, 
da ne bi smela oba starša, zaposlena v istem podjetju, biti doma, 
eden zaradi čakanja iz poslovnega razloga, drugi zaradi višje sile 
(razlogi so lahko različni in povsem utemeljeni). 
 
Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, 
da bo upravičen do povračila nadomestila plače? 
 
Vlogo bo delodajalec vložil na ZRSZ samo elektronsko. Vse 
vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se bodo 
obravnavale po ZIUZEOP (108. člen ZIUZEOP). Zato lahko 
vlogo, kljub temu, da so delavci že od 13. 3. na čakanju na delo, 
vložite v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP (v veljavo bo stopil 
okrog 11. 4.). To je uradno stališče ZRSZ! Opozarjamo pa, da 
tisti, ki ob aprilskem izplačilu plače za marec ne boste imeli 
odobrene vloge s strani ZRSZ, morate prispevke plačati v 
celoti. Kako jih boste po odobritvi vloge zahtevali nazaj od 
FURS, vam bomo sporočili. Vloga je trenutno na ZRSZ v 
pripravi! 
 
VSE VLOGE, TUDI ZA DELAVCE, KI SO NA ČAKANJU NA DELO 
OD 13. 3. DALJE, SE ODDAJAJO PO PRAVILIH IN KRITERIJIH 
ZIUZEOP! ZIUZEOP JE NAMREČ RAZVELJAVIL ZIUPPP. 
ČAKANJE NA DELO PO PRAVILIH ZIUPPP BO VELJALO LE OD 
JUNIJA DALJE, ČE VELJAVNOST ZIUZEOP NE BO PODALJŠANA. 
 
Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko 
in kdaj bo delodajalec dobil povrnjeno od države? 
 
Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile po 
ZIUZEOP znaša nadomestilo plače 80 % osnove iz 137/7 
ZDR-1, vendar ne manj kot znaša minimalna plača. To 
pomeni, da bo nadomestilo plače delavca, ki prejema minimalno 
plačo, 100 %. 
 
Država bo povrnila Izplačana nadomestila plač in prispevke za 
socialno varnost od 13. marca - 31. maja 2020. Je pa 
nadomestilo, ki ga bo država delodajalcu povrnila, omejen 
navzgor z zneskom povprečne plače v RS, preračunane na 
mesec (1.753,84 EUR bruto). Prispevki pa so oproščeni največ 
od nadomestila plače, do višine povprečne plače za 2019 v RS, 
preračunane na mesec. Če je delavčevo 80 % nadomestilo plače 
višje 1.753,84 EUR bruto, je razlika strošek delodajalca. 
 
Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 10. dan 
meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. 
 
Če pa delodajalec ne bo koristil ukrepov po ZIUZEOP, pa 
je višina nadomestila za višjo silo po 137/6 ZDR-1, to je 50 % 
plačila, do katerega bi bil delavec upravičen, če bi delal, vendar 
ne manj kot 70 % minimalne plače. Za čakanje iz poslovnega 
razloga pa 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1. Pri čemer nobeno 
izmed teh dveh nadomestil ni omejeno z izplačilom vsaj v višini 
minimalne plače. To določa le ZIUZEOP. 
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Izvedba:  
Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila 
prispevkov za socialno varnost, oddajo REK-1 obrazec z navedbo 
vrste dohodka 1004. Če je izplačano nadomestilo višje od 
povprečne plače, morajo za razliko (znesek nad povprečno 
plačo) oddati REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri 
čemer prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo in 
plačajo (vir. FURS). 
Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske 
osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi 
epidemije delodajalec vpiše v polje M01, nadomestilo za čakanje 
na delo zaradi višje sile pa v polje M02 (vir. FURS). 
Delodajalec o izplačanih nadomestilih, za katere je oproščen 
plačila vseh prispevkov, predloži ločen obračun, v katerem 
prispevke (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v 
koloni »Obračunani« (delodajalec mora obračunati in plačati 
akontacijo dohodnine). Če je z nadomestilom plače izplačana 
tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja nad določeno višino, za slednja ne 
velja oprostitev plačila prispevkov; te prispevke delodajalec 
poroča v stolpcu »Za plačilo«. Za izplačila plače in nadomestila 
plače, za katere se ne prizna oprostitev, se predloži ločene 
obračune, na uveljavljen način (šifre vrste dohodka REK-1 1001, 
1091; PNiPD 5550). Uvedene so nove šifre vrste dohodka: REK-
1: 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije 
PniPD: 5552 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času 
epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka (vir: FURS). 
 
So za delodajalca kakšne omejitve? 
 
- Delodajalec lahko odredi čakanje na delo vsem delavcem 

(tudi varovanim kategorijam), 
- dopustno je odrediti čakanje na delo, četudi imajo delavci 

pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa višek ur, 
- delavci ne rabijo najprej izrabiti lanskega letnega dopusta, 

šele nato so lahko napoteni na čakanje na delo, 
- delodajalec med čakanjem in po zaključku čakanja na delo 

ni omejen glede odpuščanja delavcev. 
 
Sankcije za delodajalca: 
 
- Če delavcem ne izplačuje neto nadomestila plače,  
- če odreja nadurno delo in  
- če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali nekoga 

pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ,  
mora prejeta sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini + to je 
prekršek (globa od 3.000 – 20. 000 eur). 
 
 
 

II. PRISPEVKI PIZ za delavce, ki delajo 
 
Država krije PIZ I in II za delo v obdobju od 13. 3. - 30. 4. 2020. 
To je uradno stališče FURS, odgovor 54. 
Izvedba: 
Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži 
ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in 
delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (ostale 
prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača). Če je 
hkrati z izplačilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo 
stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
nad določeno višino, mora delodajalec od slednjih izplačil 
prispevke plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«. 
Šifre dohodka. REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije 
PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki 
niso plačniki davka (Vir: FURS). 
 
III. KRIZNI DODATEK 
 
Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času 
epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.), april 
in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 
3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 
eurov oz. sorazmerni delež. Od izplačila kriznega dodatka v višini 
200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno 
varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne 
všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega 
dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni 
delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. 
Ukrepa ne morejo uveljavljati neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz javnih virov 
je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov in delodajalci, ki opravljajo 
finančno ali zavarovalniško dejavnost (delodajalci iz področja K 
iz SKD). Upravičenci pa ne rabijo izpolnjevat pogojev v zvezi 
upadom prihodkov, ali da niso davčni dolžniki ipd. 
 
Menim pa, da trenutna dikcija zakona določa, da mora to dobiti 
vsak delavec, ki dela, četudi npr. od doma, kjer ni izpostavljen 
posebnim tveganjem. Če pa delodajalec ne koristi 
oprostitve plačila PIZ, pa delavcem ni dolžan izplačati 
kriznega dodatka (ta dva ukrepa sta povezana med sabo in si 
delita usodo).  
Opomba OOZ: Glede kriznega dodatka predlagamo, da nekoliko 
počakate, da bodo v zvezi s tem podana jasna navodila! 
 
Izvedba:  
Delodajalec o izplačilu poroča na REK-1 obrazcu, šifra vrste 
dohodka 1190. Na iREK se vnese znesek izplačanega kriznega 
dodatka v polje A052 (Vir: FURS). 

 

Bruto I 
delavčeva 

plača v EUR 

PIZ I (15,5 %) 
v EUR 

PIZ II (8,85 
%) v EUR 

Skupaj PIZ 
v EUR  

Krizni 

dodatek za 
celoten mesec 

v EUR 

Razlika v prid 
delodajalca 

v EUR 

940,58 157,67 90,02 247,69 

200 

+ 47,69 

1.500 232,50 132,75 365,25 + 165,25 

2.000 310,00 177,00 487,00 + 287,00 

2.500 387,50 221,25 608,75 + 408,75 

2.821,74 437,37 249,72 687,09 + 487,09 
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KAJ PRINAŠA MEGA ANTI KORONA ZA S.P., KMETE IN DRUŽBENIKE POSLOVODNE 
OSEBE 
(avtor: Jasmina Malnar Molek, OZS) 
 
1. TEMELJNI DOHODEK 
 
Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005), 
družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno 
zavarovani preko dejavnosti ter kmetje. Ne velja za delne s.p.-
je, popoldanske s.p.-je, ipd.. 
 
Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj 
 
Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do 
FURS na dan uveljavitve zakona, to je na dan 11.4.2020. 
 
Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS 
najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek 
mesečno, odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave 
bo dostopen na eDavkih, predvidoma 14.4.2020. Izjava se javno 
objavi na spletnih straneh FURS. 
 
Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da 
zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti. V 
kolikor zavezanec dejavnost opravlja, mora dokazati, da jo 
opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan 
obseg opravljanja dejavnosti pomeni: 
- vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu 

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

- vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu 
aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu 
februarju 2020. 

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

25.4.2020 
- Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali 

april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020 
- Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni 

mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020 
 
Vračilo dohodka:  
Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo: 
- prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede 

na isto obdobje leta 2019 in  
- v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast 

prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.  
V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec 
vrniti celotno pomoč. 
 
2. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 
 
Upravičenci:  
Do oprostitve plačila prispevkov za mesec marec (od 
13.3.2020), april in  maj 2020 so upravičeni samostojni 
podjetniki in družbeniki poslovodne osebe, ki so na dan 
uveljavitve zakona, vključeni v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.  
 
Omejitev:  
Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni 
upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih 
davčnih obveznosti. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri 
prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. 
(eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).  
 

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena 
do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov, za 
marčevske prispevke najkasneje do 30.4.2020. 
 
Kateri prispevki so oproščeni: 
Oproščeni so vsi prispevki za socialno varnost za mesec: 

• marec (od 13.3.2020), ki zapadejo v plačilo 20.4.2020, 
prispevke od 1.3. do 12.3. je potrebno poravnati 
20.4.2020; 

• april, ki zapadejo v plačilo 20.5.2020; 
• maj, ki zapadejo v plačilo 20.6.2020. 

Prispevki se obračunajo in ne plačajo. 
 
Vračilo prejetih sredstev: V primeru: 
- delitve dobička 
- izplačila dela plač za poslovno uspešnost 
- izplačila nagrade poslovodstvu 
v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta 
sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi. 
 
Bolniška odsotnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 je od 
prvega dne dalje v breme ZZZS 
 
Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni 
 
Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ 
najkasneje do 30.9.2020 
 
Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve 
 
Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in 
akontacija davka od dohodkov pravnih oseb 
Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 
10.5. in 10.6.2020. Se pa neplačani obroki predhodne 
akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo 
za obračunane. 
 
OPOMBA: Marčevsko akontacijo pa je treba poravnati, ker 
skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo 
na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), 
plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec 
davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 
3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če 
je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo 
plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. 
junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO 
in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 
10.6.2020 (vir: FURS) 
 
3. ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV (VIR: FURS) 
 
Kdo je upravičen do odloga prispevkov za socialno 
varnost? 
Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč 
samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta 
samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v 
obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki 
in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni 
tudi kmetje.  
  
Za katero obdobje je možen odlog prispevkov in za 
koliko časa?   
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Zagotovljen bo odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v 
mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora 
zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih 
plača tudi prej.  
  
Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 
20. marca (npr. za februar ali marec)?  
Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu 
aprilu, maju in juniju 2020.  
  
Katere prispevke je možno odložiti?  
Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za 
starševsko varstvo.  
  
Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?  
Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli 
do 31.3.2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno 
plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge.  
  

Ali moram vložiti kakšno vlogo za odlog plačila 
prispevkov?  
Samozaposleni so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično, 
kar pomeni, da jim ne bo treba vlagati vloge. Enako velja za 
kmete.   
 
Ali v času odloga plačila prispevkov tečejo zamudne 
obresti?  
Ne. Za zneske odloženih prispevkov do 31. 3. 2022 ne tečejo 
zamudne obresti.  
  
Ali bom upravičen do odloga prispevkov tudi, če sem 
dolžnik do FURS?  
Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če 
ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 
2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 
2020. To pomeni, da upravičenec, ki  je imel še vedno odprte 
obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, je lahko le-te poravnal 
do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog 
plačila prispevkov.   

  
 

BOLNIŠKO NADOMESTILO 
 
ZZZS bo plačal bolniško nadomestilo (za bolezen in poškodbo in ne samo zaradi virusa) v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP (11. 4. 2020) 
do 31. 5. 2020. To je uradno stališče ZZZS. 
 
Če je bil delavec ali samostojni zavezanec na bolniški že prej (pred 11. 4.), je to strošek delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Višina 
nadomestila za delavca, se bo obračunavala po 137/7 ZDR-1, za samostojnega zavezanca pa po pravilih 28. in 31. člena ZZVZZ. ZZZS 
bo povrnil izplačano nadomestilo delodajalcu v 60 dneh po predložitvi zahteve za refundacijo, samostojnemu zavezancu pa v 30 dneh. 
 
Celotna pojasnila ZZZS najdete na: 
https://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/157F1195E51ACDA4C1258520003DF8EF?OpenDocument  
 
 

AKTUALNO 
 
Pozor gradbeniki, cvetličarji in vrtnarji! 
 
Dne 3. aprila so bile dodane nove izjeme pri začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom! Na 
pobudo OZS je Vlada Republike Slovenije na dopisni seji 
(2.4.2020) izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
 
V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom sta se tako dodali dve novi izjemi, in sicer za: 
 
- vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem 

času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, 
sadike okrasnega cvetja…), ki so vezane na sezonsko 
prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko 
sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo, ter 

- gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah 
oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. V to spada tudi  
montaža pohištva, stavbnega pohištva, ostrešja, 
strehe, stopnice, polaganje talnih oblog…. 

 
Glede izvajanja del velja pravilo iz Odloka, da se poleg vseh 
del za pravne osebe lahko izvajajo tudi vsa dela na 
objektih fizičnih oseb, ki niso vseljeni (gradbišča, 
objekti, hiše, stanovanja v bloku,…). Torej: vse kar ni 

vseljeno. Osnovno vodilo je, da pri opravljanju dejavnosti ni 
stika in možnosti prenosa okužbe med izvajalci in potrošniki. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati namen Odloka, ki je v veljavi 
izključno in v prvi vrsti zato, da se čim bolj zavaruje zdravje in 
življenje ljudi v boju z epidemijo virusne okužbe COVID-19. Zato 
je tudi nujna dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, 
rokavice...), kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb. 
 
V zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn je treba dosledno 
upoštevati, da če te storitve niso zagotovljene v občini 
prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do 
najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 
 
Nove pristojnosti Tržnega inšpektorata RS 
 
S sprejetjem tega zakona je Tržni inšpektorat RS dobil nove 
pristojnosti, in sicer nad izvajanjem 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih. Tako bodo tržni inšpektorji pristojni za 
nadzor Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji. V izogib inšpekcijskim postopkom in kaznovanju, kar 
bi še dodatno obremenilo podjetja, svetujemo dosledno 
spoštovanje vseh predpisov, ki so sprejeti z namenom zajezitve 
širjenja okužbe. 
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Predlog sprememb Gradbenega zakona 
 
Gradbeni zakon, ki je začel veljati novembra 2017 določa 
prehodno obdobje, do katerega se morajo izvajalci gradbenih 
del prilagoditi novim zahtevam (to je do 31.5.2020). 
 
OZS je že pred začetkom uporabe zakona opozarjala na kratko 
prehodno obdobje, predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega 
strokovnega kadra. Tisti, ki do navedenega prehodnega obdobja 
ne bodo izpolnjevali zahtev, bodo morali bistveno prilagoditi ali 
zmanjšati svojo dejavnost na področju gradbeništva oziroma 
bodo v večjem prekršku, za kar so predpisane visoke globe. 
 
Zato je državni svet, na pobudo OZS, v zakonodajni 
postopek vložil spremembo predloga gradbenega 
zakona, ki podaljšuje prehodno obdobje za dve leti, in sicer do 
31.5.2022. 
 
Ponovno v teku izdajanje novih gradbenih dovoljenj 
 
Z veseljem ugotavljamo, da so tudi na našo zahtevo in predlog 
na MJU ponovno vzpostavili obravnave in postopke za izdajanje 
novih gradbenih dovoljenj. 
Ker vsi vemo, da brez novih gradbenih dovoljenj v prihodnje ne 
bo novogradenj, je to pomemben korak za celotno gradbeno 

panogo, h kateremu je pomembno pripomogel tudi naš 
prispevek. 
 
Nujne zadeve, ko se ne glede na splošno pravilo tek rokov ne 
prekine, opredeljuje tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-
2 (COVID-19).  
 
In glede na namen te določbe med nujne zadeve lahko 
med drugimi štejemo tudi: 
 
- odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj 

stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega 
pripomočka ipd.); 

- izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih 
objektov, javne infrastrukture, gospodarske 
infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne 
gospodarske službe, javna pooblastila; 

- izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne 
dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski 
subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za 
pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo 
registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, 
avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih 
strojev ipd.). 

 

OBVEZNOSTI
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA:  
 
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
Račun za članarino ste/boste ta mesec vsi člani normalno prejeli, vendar pa vas ob tem obveščamo, da tisti, ki ste/boste utrpeli izgubo 
prihodkov v času trajanja izrednih razmer zaradi nastale pandemije, lahko podate vlogo za odpis članarine za obdobje izrednih 
razmer in posledične izgube prihodkov. Obenem vam sporočam, da OZS za obdobje izrednih razmer nikomur ne bo pošiljala opominov 
in ne bo obračunala zamudnih obresti.  
Vse prejete vloge za odpis članarine zaradi izgube prihodkov iz razloga pandemije koronavirusa, bo Upravni odbor OZS obravnaval 
prednostno, torej takoj po zaključku izrednih razmer.  
Za uveljavljanje odpisa članarine je OZS pripravila posebni spletni obrazec, v katerega vnesete potrebne podatke, najdete ga na 
https://www.ozs.si/koronavirus-info/odpis-clanarine 
 
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE:  
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019: 886,63 EUR; 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020: 940,58 EUR 
 
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju: 1.017,23 EUR (velja za izplačila od 1. 3. 2020 
do 28. 2. 2021). 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
• prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 36,56 EUR  (velja od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2020!) 
• prispevek za zdravstveno zavarovanje: 36,92 EUR  (velja od 1. 1. 2020!) 
 
PRALNE ZAŠČITNE MASKE ponujajo naslednji člani:  
 

- Cveto Gruden (Žiri, tel.: 041 652 620),  
- Milena Dolenc (Škofja Loka, 031 808 520),  
- Miramar (Škofja Loka, 051 322 800). 

 
 

Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
• na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, 
• FB: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
• na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
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60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.753,84

90 % PP** 3,5 PP***

1.578,46 6.138,44

1.753,84

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 244,66 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 139,69 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 384,35 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 100,39 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 103,55 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 8,37 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 212,31 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,58 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,58 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,16 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,21 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,95 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,16 12,27

Skupaj drugi prisp. 6,32 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 602,98 2.344,87

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - MAREC 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca


