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POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONA VIRUSA   
 
Državni zbor RS je na seji dne, 9.7.2020 potrdil Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV oz. PKP#4). 
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 98 z dne 10.7.2020.  
 

 
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV oz. PKP#4) 
(avtorici: Jasmina Malnar Molek in mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 

Zakon je začel veljati z dnem, 11.7.2020, pri čemer ukrep 
delnega povračila plače na začasnem čakanju na delo, velja za 
nazaj, od 1.7.2020. Bistveni poudarki: 
 
1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo 

Zakon podaljušje čakanje na delo še za julij, Vladi pa je 
podeljeno pooblastilo, da lahko s sklepom ukrep podaljša še za 
avgust in september. Postpoek in način uveljavljanja povračila 
nadomestila plače ostaja enak. Zaradi uveljavitve novega 
zakona (ZIUPDV), ki ureja čakanje na delo od 1. julija dalje, bo 
moral vsak delodajalec za čakanje na delo od julija dalje, vložiti 
novo vlogo, ne glede na to, da ima delavce na čakanju na delo 
po ZIUOOPE že od junija dalje do preklica. 

Ukrep čakanja na delo velja za nazaj, to je od 1. julija. 
Delodajalec, ki je delavce napotil na čakanje na delo pred 
uveljavitvijo ZIUPDV, za obdobje od 1. julija dalje, lahko vložil v 
roku 8 dni od uveljavitve ZIUPDV. Sicer ostaja rok za oddajo 
vloge v 8 dneh od napotitve delavca na čakanja na delo. 
 
ZIUPDV pa na novo določa, da delodajalec ne sme delavca, za 
katerega je uveljavljal povračilo nadomestila plače, odpustiti iz 
poslovnega razloga. Delodajalec tudi ne sme  odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih 
razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih 

delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te 
delavce ni uveljavil subvencije po ZIUOOPE ali ZIUZEOP. Kot 
prekršek, za katerega je določena globa, je določen le odpust 
delavca v času prejemanja nadomestila plače, ne pa tudi odpust 
večjega števila delavcev. 
 
2. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene 
karantene 
 
Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene 
karantene traja najdlje do 30. 9 2020. 
 
Upravičeni delodajalci: 
Pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko 
uveljavi delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na 
domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.  
 
Nadomestilo plače delavcu: 
Ponovno se uvaja institut povrnitve nadomestila plače 
delodajalcem za čas, ko je delavcu odrejena karantena, če mu 
ne more organizirati dela od doma. Višina nadomestila plače pa 
je odvisna tudi od tega, na kakšni listi je bila država v času 
delavčevega vstopa vanjo in ali je prišel v stik z okuženo osebo 
na delovnem mestu ali drugje: 
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a) Delavec ob zavestnem odhodu v državo, ki je na rdečem 
seznamu, ob odrejeni karanteni ostane brez nadomestila 
plače, razen v primeru rojstva otroka ali smrti v družini, ko 
mu pripada 50 % nadomestilo plače (vendar ne manj kot 
do 70% minimalne plače). 

b) Delavec, ki se odpravi v državo na zelenem ali rumenem 
seznamu in mu je ob prehodu meje odrejena karantena, 
ima pravico do 80 % nadomestila plače. 

c) Delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo 
osebo, pa ne more delati od doma, ima pravico do 80 % 
nadomestila. 

d) Kdor mora v karanteno zaradi stika z okuženo osebo v 
okviru opravljanja dela, pa je upravičen do 100 % 
nadomestila plače. 

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v 3 
delovnih dneh od odreditve karantene o karanteni in o razlogih 
zanjo obvestiti delodajalca, prav tako je dolžan delodajalcu 
posredovati odločbo o odreditvi karantene  v 3 delovnih dneh 
od prejema odločbe. 
 
Povračilo nadomestila delodajalcu: 
Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene 
karantene ne morejo opravljati dela, država povrne v celoti. 
Delodajalec ni upravičen do povračila nadomestila plače v 
primeru, da lahko delavcu, ki mu je bila odrejena karantena, 
organizira delo od doma in za delavca, ki je odšel v državo, ki je 
bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. 
Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene 
karantene traja najdlje do 30. septembra 2020. 
Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil 
plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri zavodu za 
zaposlovanje v tridesetih dneh od pričetka odsotnosti delavca 
zaradi odrejene karantene. Zavod za zaposlovanje pa odloči o 
vlogi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Delodajalec mora vlogi priložiti kopijo odločbe o odreditvi 
karantene in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče 
organizirati dela na domu, v primeru odreditve karantene iz 15/5 
ZIUPDV pa tudi izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin. 
Delodajalec na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila 
izplačanih nadomestil plače, z zavodom za zaposlovanje sklene 
pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri se 

določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti. 
Vsebina pogodbe je predpisana. 
 
3. Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi 
 
Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je varovanje 
zdravja in življenja ljudi, obveščanje uporabnikov aplikacije, da 
obstaja nevarnost za okužbo, ozaveščanje o simptomih virusa in 
priporočilo, da se v primeru očitnih simptomov obrnejo na 
zdravstveno osebje. 
Namestitev aplikacije je prostovoljna in brezplačna, obvezna 
je/bo le za osebe, ki jim je bila odrejena karantena ali izolacija. 
 
4. Spremembe ZIUOOPE 
 
a) Skrajšani delovni čas: 
 Delodajalec mora od uveljavitve ZIUPDV dalje (to je od 

11.7. dalje) v roku 8 delovnih dni odredbo poslati na 
elektronski naslov ZRSZ.  

 Ob določenih pogojih je mogoča tudi neenakomerna 
razporeditev delovnega časa, pri čemer je referenčno 
obdobje lahko en mesec. 

 ZRSZ je potrebno predhodno obvestiti o vrnitvi delavca na 
delo s polnim delovnim časom. 

 Vlogo za dodelitev subvencije za skrajšani delovni čas je 
potrebno oddati v 15 dneh po odreditvi skrajšanega 
delovnega časa in najpozneje do 10. 12. 2020, čeprav lahko 
delodajalec ukrep koristi do 31.12.2020;  
 

b) Turistični boni: 
Za poslovni subjekt, pri katerem se lahko vnovčijo boni, se šteje 
ponudnik, ki je v letu 2020: 
 vpisan v PRS; 
 vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES; 
 opravlja dejavnost po SKD (55.100, 55.201, 55.202, 

55.203, 55.204, 55.209, 55.300) 
 

c) Sprememba kazenskih določb (razširja se seznam 
kršitev) 
 
 
 

 
Delavcu v času karantene zaradi odhoda v rdečo državo ne pripada nadomestilo plače. Kako 
delodajalec to obračuna? (avtorica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 
Po ZIUPDV delavec  v času odrejene karantene ni upravičen do 
nadomestila plače, če bo odšel v državo, ki je bila že v času 
njegovega odhoda na rdečem seznamu. Enako velja tudi v času 
od 31. maja do uveljavitve ZIUPDV, ko je sicer strošek 
nadomestila plače za čas odrejene karantene na delodajalcu. 
Delodajalec bo moral delavcu to odsotnost obračunati kot 
neopravičeno neplačano. Seveda, če se ne bosta dogovorila za 
kakšno drugo vrsto odsotnosti (letni dopust, koriščenje ur, ...). 

Čas, ko delavec med trajanjem delovnega razmerja nima pravice 
do nadomestila plače, se všteje v zavarovalno dobo le, če je 
plačan prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (132. člen ZPIZ-2).  

Delodajalec obračuna in plača vse prispevke za socialno varnost 
delojemalca in delodajalca od plače delavca, ki jo je imel v 
zadnjem mesecu pred nastopom teh primerov, valorizirane 
glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v RS 

na raven meseca pred mesecem, za katerega se plača prispevek 
(150. člena ZPIZ-2).  

Delavec je zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje (6,36 %), prispevka zavarovanca za zavarovanje za 
primer brezposelnosti (0,14 %) in prispevka zavarovanca za 
starševsko varstvo (0,10 %). Zavezanec za plačilo vseh ostalih 
prispevkov (15,50 % prispevka zavarovanca za PIZ in 
prispevkov delodajalca v višini 16,10 %), je delodajalec (152/1 
ZPIZ-2). Delodajalec se mora z delavcem dogovoriti, na kakšen 
način mu bo le-ta povrnil tiste prispevke, za katere je sam 
zavezanec za plačilo (v skupni višini 6,60 %). Lahko se 
dogovorita, da mu delodajalec te prispevke na podlagi pobotne 
izjave odtegne pri prvem naslednjem izplačilu plače ali pa da jih 
delavec nakaže na transakcijski račun podjetja. V kolikor do 
povrnitve prispevkov s strani delodajalca ne pride, se le ti štejejo 
za boniteto delavca. 

Enak način obračuna je v primeru neplačanega dopusta. 

 



  

 
3 

 
Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa – dodana možnost neenakomerne razporeditve 
delovnega časa ob določenih pogojih 

 
 
S pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela 
konkretnega delavca lahko razporejen tudi 
neenakomerno na način, da se tedenski obseg 
delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega 
delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. 
 
Delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim 
časom, v katerem določi obseg skrajšanega dela, ki ne sme biti 
krajši od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja 
dela s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega časa 
ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja odmora med 
delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in 
način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim 
delovnim časom ter višino nadomestila plače (četrti odstavek 14. 
člena ZIUOOPE). 
Obseg delovnega časa je glede na smiselno uporabo 143. člena 
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v ukrepu delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa določen v 
tedenskem obsegu, zato je z odredbo na ravni enega 
tedna delo lahko odrejeno tudi na nek način 
neenakomerno (manj dni in več ur ali te porazdeliti 
različno glede na dneve, kot je imel delavec pred 
odredbo) in takšne razporeditve ne moremo šteti kot 
neenakomerne. 
Glede na to, da se subvencija v skladu s 17. členom ZIUOOPE 
delodajalcu izplačuje mesečno, tj. za pretekli mesec glede na 

obseg skrajšanega delovnega časa, za katerega delodajalec 
delavcu zagotavlja delo v skladu s pisno odredbo, je glede na 
takšno zakonsko ureditev s pisno odredbo tedenski obseg 
zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen 
tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg 
delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega 
delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Ob tem je 
pomembno, da se s takšnim načinom razporejanja skrajšanega 
delovnega časa odredi skrajšani delovni čas samo tistim 
delavcem, katerim zaradi narave delovnega mesta oz. vrste 
dela ni mogoče razporediti skrajšanega delovnega časa 
v enakomernem tedenskem obsegu zagotavljanja dela, 
hkrati pa mora biti v odredbi določena razporeditev delovnega 
časa oz. način razporeditve delovnega časa na določen način, 
da je za referenčno obdobje enega meseca vnaprej razvidno, 
katere dneve ima delavec delovno obveznost in v kakšen obsegu 
(tj. koliko ur). 
Ob tem velja pripomniti, da delavec opravlja delo na način, kot 
je določen v pisni odredbi, če bi delodajalec delovni čas želel 
neenakomerno razporediti ali prerazporediti drugače od 
odredbe, bi bilo potrebno bodisi pozvati delavca nazaj na delo s 
polnim delovnim časom bodisi določiti novo odredbo. 
 
Več o ukrepu subvencioniranja skrajšanja delovnega 
časa najdete v junijski številki Informatorja!

 
Poročanje podatkov po ZIUOOPE na obračunu REK-1 – zaradi prejetih vprašanj pojasnila ponovno 
objavljamo!! (avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 
 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost 
delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa 
in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja 
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  
FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka 
posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev. 
Predlaganje REK-1 obrazcev v primeru uveljavljanja subvencije 
za skrajšani delovni čas in uveljavljanje pravice do povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je 
opisano v nadaljevanju: 
- delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan 

izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec za 
izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 
1001; 

- znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s 
strani Zavoda, poroča na REK-1 v polju 105 
(nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb); 

- na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in 
nadomestilu plače poroča v skupnem znesku za vse 
zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo,  za zaposlene, 
za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste 
zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila 
nadomestila) - ni potrebno predlagati ločenih REK 
obrazcev; 

- spremeni se poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na 
individualnem REK obrazcu, in sicer v času veljavnosti 

ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje samo 
nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi 
ZIUOOPE. Ne vpisuje se podatkov o izplačilih ostalih 
nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva 
povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS,ZPIZ); 

- delavec, ki ima v času začasno odrejenega dela s 
skrajšanim delovnim časom za čas do polnega delovnega 
časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa 
ne dela, pravico do nadomestila plače, se to nadomestilo na 
obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v 
rubriki M01 (plača in nadomestilo plače). Obdobja v 
RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi 
in odjavi za posameznega zavarovanca. 

 
Poročanje v primeru uveljavljanja subvencije za 
skrajšani delovni čas: 
- v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko 

opravljenih ur in znesek izplačane plače (primer: 
delavec dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno (za mesec 
junij 132 ur), za katerega prejme plačo 800,00 €) B01U: 
132 ur  B02Z: 800,00 € 

- v polje B02 se vpiše podatek o številu ur in znesek 
nadomestila plače v sorazmernem delu glede na 
odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega 
čakanja na delo, za katerega delodajalec uveljavlja 
subvencijo za skrajšani delovni čas; B01U: 44 ur  B02Z: 
200,00 €. 
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Poročanje o izplačilu nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo (velja za obdobje od 1.6. do 
30.6.2020): 
- v polje B02 se vpiše številu ur, ko je bil zaposleni na 

čakanju na delo, in znesek izplačanega nadomestila 
B02U: 176 ur (junij 2020)  B02Z: 960,00 €. 

- Nadomestilo plače v skladu s 138. členom ZDR-1, zaradi 
začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega 
razloga, ki ga prejema oseba, kateri se na obračunu 

davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 
(plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se 
ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za 
posameznega zavarovanca. 

 
 
 
 
 

 
Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo – preverite rok za oddajo na sklepu, ki ste ga 
prejeli s strani ZRSZ 

 
 
Na portalu ZRSZ za delodajalce je potrebno oddati končno 
poročilo za začasno čakanje na delo po Zakonu o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic 
(ZIUZEOP). 
Končno poročilo morate na portalu za delodajalce oddati v 
skladu z izdanimi sklepi, s katerimi ste imeli priznano pravico do 
povračila nadomestila v času med 13.3.2020 in 31.5.2020. 
ŠE OPOZORILO: Ko boste šli skozi postopek, ga 
izvedite brez vmesnega shranjevanja ali ustavljanja, saj 
poročila drugače ne boste mogli oddati oz. vam bo 
sistem javljal napako! 
 
Priporočamo, da preverite še stanje prejetih sredstev. 
Tudi ta podatek najdete na portalu ZRSZ za delodajalce. 

Obračuna ne vidite ali pa se ne ujema z vašim stanjem? Eden 
izmed razlogov je lahko: 
- nepravilno oddan ali sploh neoddan Obrazec iRek 1004, 
- nepravilen EMŠO zaposlenega, 
- oseba nima ustrezne zavarovalne podlage (npr. študent, ki 

dela po podjemni pogodbi ipd.), 
- oseba sploh ni zaposlena pri vas kot delodajalcu, ki je oddal 

vlogo, 
- v vlogi niste navedli transakcijski račun ali je le-ta celo 

zaprt. 
ZRSZ poziva, da preverite pravilnost oddanih podatkov. 
Primerjajte podatke iz vloge z istimi podatki na 
oddanih Obrazcih iRek 1004. Če ste se pri oddaji 
obrazca zmotili, podatke čim prej ustrezno popravite. 

 

 
Uveljavitev vseh predloženih izjav FURS-u za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka (MTD) in 
oprostitve plačila prispevkov po ZIUZEOP  

 
 
Nosilci dejavnosti, ki niso prejeli plačila MTD, ker so v Izjavi 
napačno označili čas prejemanja MTD oz. niso upoštevali, da 
zadnja Izjava povozi pretekle oddane izjave, bodo na podlagi 
posredovanja OZS pri FURS-u, lahko posredovali vlogo, s 
katero izrecno zahtevajo upoštevanje vseh predloženih 

Izjav zaradi napačno označenega obdobja za katerega 
želijo izplačilo MTD. Novih, dodatnih zahtevkov (za 
mesece, za katere niso zahtevali izplačilo MTD ali oprostitev 
plačila prispevkov), pa ne morajo vložiti. Do podrobnejše 
obrazložitve lahko dostopate preko spletne strani naše zbornice. 

 

 
ZRSZ bo povrnil nadomestilo plače za čakanje na delo tudi delodajalcem, ki zaradi zavajajočega 
sklepa niso oddali nove vloge (avtorica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 
 
Vsi sklepi so v prvi točki izreka glasili, da se delodajalcu prizna 
pravica do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, 
napotenih na čakanje na delo v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 
(in to ne glede na to, za katero obdobje so vlogo vložili). Na 
pobudo OZS je MDDSZ ZRSZ poslal navodilo, da je sklep izvršljiv 
za celoten čas veljavnosti ukrepa in za celoten čas, ko je 
delodajalec napotil delavce na čakanje na delo. Zato 
delodajalcem pripada nadomestilo za celoten čas napotitve na 
čakanje na delo, ne glede na datum, ki so ga navedli v vlogi. 
  
Veliko delodajalcev je prve vloge za povračilo nadomestila plače 
oddalo le do 31. 3. 2020. Na podlagi vložene vloge so prejeli 
sklep o povračilu izplačanih nadomestil plač. Ne glede na to, za 
kakšno časovno obdobje je delodajalec v vlogi uveljavljal 
povračilo nadomestila plače, se je sklep v prvi točki izreka glasil: 
«Delodajalcu ... se prizna pravica do povračila izplačanih  

 
nadomestil plač delavcem, napotenih na čakanje na delo v 
obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020. Sklep šele v drugi točki 
izreka pove, da se pravica do povračila izplačanih nadomestil 
plač delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcu 
izplačuje za ... delavcev za obdobje iz vloge, vendar najkasneje 
do 31. 5. 2020. Tudi v tretjem odstavku je stavek, ki je pri vseh 
obrazložitvah sklepov enak, in to je, da je delodajalec upravičen 
do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem v obdobju od 
16. 3. in najkasneje do 31. 5. 2020. 
  
Glede na prvo točko sklepa in obrazložitev je žal veliko 
delodajalcev menilo, da jim je bila pravica do povračila 
nadomestila plače priznana do 31. 5. 2020 in zato niso oddali 
nove vloge. Zaradi nastale situacije je OZS na MDDSZ in ZRSZ 
poslala pobudo za rešitev nastale situacije, kateri so prisluhnili ! 
Podrobnejša izvedbena navodila ZRSZ še čakamo. 
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Preplačila DDPO in DohDej  (avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 
 
FURS ugotavlja, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in 
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v mesecu maju in juniju 
2020 plačevalo zneske v višini obroka akontacije DDPO in 
DohDej za tekoče leto. Na podlagi 62. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP so bili 
zavezanci oproščeni plačila obroka predhodne akontacije 
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti 
in plačila obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, 
za mesec april 2020 in za mesec maj 2020. 
 
FURS iz tega razloga terjatev za ta dva obroka 
akontacije v knjigovodski evidenci ni vzpostavila, prav 
tako ju ne bo upoštevala kot obračunana in/ali plačana 
obroka pri davčnem obračunu za leto 2020. 
 
Kljub temu, da je FURS o oprostitvi plačila obrokov akontacije 
za mesec april in maj 2020 obveščala preko svojih spletnih strani 
(vprašanja in odgovori), prav tako smo vas o tem obveščali iz 
OZS in OOZ, so nekateri zavezanci plačali enega ali celo oba 
obroka. Tako imajo sedaj izkazana preplačila iz tega 
naslova, ki so vidna na eKartici zavezanca. Ta preplačila bodo 
praviloma pokrivala terjatve za obroke akontacije za mesec junij 
2020 in/ali mesec julij 2020 (zapadlost v juliju in/ali avgustu 

2020), zato zavezance FURS poziva, da za te obroke 
plačajo le morebitno razliko.  
V kolikor se bo saldo  preplačil na DDPO in DohDej ohranil  tudi 
v jesenskih mesecih v letu 2020, bo Finančna uprava RS začela 
izvajati vračila preplačil po uradni dolžnosti na podlagi 97. člena 
ZDavP-2. 
 
V primeru, da zavezanec za leto 2020 pričakuje višjo davčno 
osnovo, kot jo je imel v letu 2019, lahko predloži Vlogo za 
medletno spremembo višine (predhodne) akontacije DDPO ali 
DohDej. Vloga je na voljo na eDavkih. Tudi v tem primeru 
morebitna preplačila pokrivajo odobren nov, višji obrok in 
zavezanec doplača le razliko. 
Zavezanci, ki nimajo preplačil, so morali mesečni obrok za 
mesec junij 2020 ali trimesečni obrok za drugo trimesečje leta 
2020 plačati v celoti do 10. 7. 2020. 
 
 
Razlog za pozitivna stanja na eKartici!  
FURS uporabnike obvešča, da stanja na eKartici, zaradi 
prilagoditve programske podpore, še niso usklajena. 
Predvidevajo, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za 
socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 pripravljene 
do sredine julija 2020.

 

 
Odlog in obročno plačilo davka po prenehanju interventnih ukrepov   
(avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 
 
Na področju odloga plačila in obročnega plačila davkov so bili z 
ZIUJP uvedeni naslednji ukrepi: milejši pogoji za odobritev 
obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte, 
možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in 
davčnega odtegljaja, ne obračunavanje obresti za čas odloga 
plačila oziroma obročnega plačila. Navedeni ukrepi so dne 
20. 6. 2020, z uveljavitvijo Sklepa o ugotovitvi prenehanja 
razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem področju - ZIUJP prenehali veljati. 
To pomeni, da od 20. 6. 2020 dalje poslovni subjekti ne 
morejo več zaprositi za odlog oz. obročno plačilo davka 
v skladu s pogoji ZIUJP. 
 
Še vedno odlog in obročno plačilo, a stari pogoji 
Ne glede na prenehanje ukrepov po ZIUJP poslovni subjekti v 
primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno 
lahko zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na 
podlagi določb Zakona o davčnem postopku, in sicer: 
 
1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog 
za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske 
škode. 
FURS v tem primeru ugotavlja kriterije za nastanek hujše 
gospodarske škode (zavezanec je trajneje nelikviden ali je 

izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere 
ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z  
odlogom oz. obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko 
preprečil). Več informacij z obracem, vključno s seznamom 
listin, ki jih je treba predložiti, je na spletni strani FURS. 
 
2. Obročno plačilo ali odlog plačila davka z 
zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 
mesečni odlog plačila). 
Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, 
predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali 
dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register. Več 
informacij z obracem, vključno s seznamom listin, ki jih je treba 
predložiti, je na spletni strani FURS. 
 
3. Obročno plačilo davka v primeru preventivnega 
finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne 
poravnave (največ 60 mesečnih obrokov) 
Velja samo za srednja in velika podjetja, ne ugotavljajo se 
kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti je 
potrebno pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o 
finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni 
prisilni poravnavi. Več informacij je na spletni strani FURS. 
 

 
 
  
Natančnejše podatke o posameznih ukrepih za pomoč gospodarstvu, ki jih pripravlja ali že izvaja država, še vedno sproti 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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FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI… 
 

 
Napovedan nov UKREP za pomoč za kritje stroškov v času zaprtja za določene dejavnosti v 
turizmu 

 
 
Strokovni svet za turizem pri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je v  sredo, 1. 7. 2020, seznanil s predlogi novih 
ukrepov za dodatno pomoč turizmu. Turizmu se (poleg dodatnih ukrepov iz PKP#4) obeta še dodatnih, najmanj 13 
milijonov, nepovratnih sredstev, ki jih bodo lahko mala in srednje velika podjetja namenila za kritje stroškov t. i. 
hladnega zagona podjetij (npr. omrežnina in prispevki za dobavo energentov, omrežnina za oskrbo s pitno vodo, razni komunalni 
stroški, stroški telekomunikacijskih priključkov in stroške najemnin od zasebnih najemodajalcev). Javni poziv za ta sredstva bo objavljen 
v kratkem. 
 

 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavlja nov »Javni poziv 
COVID19 za nakup zaščitne opreme« 

 
 

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 
10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, 
od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 
milijona evrov.  
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) z 
najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.  
Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov 
pomoči, sredstva pa bodo na osnovi Javnega poziva dostopna 
preko SPS.  
V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup 
zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih 

zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, 
brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za 
zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa 
COVID19. 
Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz 
Javnega poziva za nakup zaščitne opreme, ki  je  objavljen  v 
Uradnem listu RS in dostopen na spletni strani SPS 
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107 
oziroma na zavihku Javni razpisi in pozivi). 
 
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 
10. 2020. 

 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije meni, da je poziv SPS diskriminatoren do manjših poslovnih subjektov, zato 
zahteva, da se poziv ustrezno popravi. Na razpis se namreč ne morejo prijaviti samozaposleni in podjetja z manj kot 
5 zaposlenimi. V zvezi s tem je OZS že kontaktiral SPS. 
 

 
Obvestilo potencialnim prijaviteljem na javne razpise in javne pozive Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda 
pomembnosti spodbud gospodarstvu v času COVID 19, zato bi 
želeli potencialne prijavitelje seznaniti z ukrepi ministrstva za 
pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud na katere je 
možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepi, ki jih bo 
ministrstvo objavilo v bližnji prihodnosti oziroma do konca 

letošnjega leta. Potencialne prijavitelje pozivajo, da spremljajo 
spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva 
in da se v primeru kakršnihkoli vprašanj vezanih na navedene 
ukrepe obrnejo na »info točko« ministrstva: 
eusredstva.mgrt@gov.si. 

 
Ugodni kratkoročni krediti za člane OOZ Škofja Loka 

 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 1,0%. Gre za možnost 
ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano obrestno mero, ki je namenjen 
premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so 
dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja 
dejavnosti. 
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Sredstva so trenutno na razpolago le pri NLB d.d. Ljubljana, z Gorenjsko banko d.d. Kranj pa razgovori za novo kvoto 
sredstev še potekajo. 
 

 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve kredita pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis 

izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2020 
  NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 0,85%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke 
3. Obračunavanje obresti mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 

sklepom o obrestnih merah Nove LB 
4.  Datum plačila obresti mesečno 
5. Odplačilo glavnice dvanajst mesečnih obrokov 
6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo  po veljavnem ceniku banke 
8. Vloge sprejema  NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 

tel.: 04/ 2874-150 

 
Ugodni kratkoročni in dolgoročni krediti v okviru Kreditne sheme  

 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je bil 15. 6. 2020 objavljen NOV razpis, v okviru katerega je podjetjem in 
tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. 
 
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,50 
%. Pridobite jih lahko za: 
 nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
 nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
 nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja. Do 
vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1-ega leta pridobite po obrestni meri 2,50%, nominalno. 
 
Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220, e-mail: info@ra-sora.si. 
 

OBVEZNOSTI
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
 
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. 2021!) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 36,92 EUR  (velja od 1. 1. 2020!) 
 
Znesek regresa v koledarskem letu 2020 – rok za izplačilo je odvisen od kolektivne pogodbe, ki jo uporabljate! 
V skladu z določbo Zakona o delovnih razmerjih minimalni regres v letu 2020 znaša 940,58 EUR. Vendar pa je delodajalec pred 
obračunom regresa dolžan preveriti tudi določbe kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje. Ta namreč lahko določa tudi obveznost 
izplačila višjega regresa od zakonskega minimuma. 
 

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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