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POZOR! Obveščanje 
ZRSZ glede prekinitve 
SDČ in uvedbi čakanja 
na delo! 

Vrnitev državne 
pomoči 

Obveznosti 

4 8 5 

             oktober, 2020 
 
 

OBVESTILO OBISKOVALCEM OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
Spoštovane obiskovalce in stranke, pozivamo, da zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa, na OOZ Škofja Loka opravijo le najnujnejše storitve, v kolikor teh ni 
mogoče opraviti prek e-pošte ali telefona. Ne skrbite! Tudi, če se vam takoj 
ne oglasimo, vas pokličemo nazaj!  
 
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: 

• telefonske številke: 04 50 60 200, 04 50 60 205, 040 896 686, 041 441 098 
• e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net 

 
OBVESTILO UPORABNIKOM storitev točke SPOT Registracija! 
Za osebni obisk pisarne zbornice je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA in rezervacija termina! 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje! 
 
 

 
Webinar: PREJEMANJE IN PRAVILNO KNJIŽENJE 
PREJETE DRŽAVNE POMOČI PO INTERVENTNIH 
UKREPIH (sreda, 4. 11. 2020, od 10.-11.30 ure) 
 
Državni zbor je prejšnji teden sprejel peti protikoronski paket ukrepov (PKP#5) za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19. Objavo v Uradnem listu lahko pričakujemo v 
naslednjih dneh. Katere ukrepe zakon prinaša? 
Obrtniki in podjetniki, upravičeni do prejema državne pomoči iz naslova interventne 
zakonodaje, bodo morali pomoč vrniti, v kolikor ne bodo izpolnili pogojev. Katere 

pogoje morajo izpolniti? Kdaj je potrebno pomoč vračati? Kako jo vrniti? 
Odgovore boste prejeli na našem webinarju, ki ga organiziramo v sodelovanju z OZS. 
 
 



 
2 

Čas webinarja: 
sreda, 4. november 2020, od 10. do 11.30 ure, preko spletne platforme. Povezavo prejmejo prijavljeni udeleženci preko 
e-pošte na dan webinarja do 8. ure. 
 
Program: 
1. Pregled državne pomoči po interventnih ukrepih (od PKP1 do PKP5). 
2. Kriterij upada prometa – kako ga izračunamo in kdaj ga ni potrebno?  
3. Katere prihodke upoštevati pri izračunu upada prometa? 
4. Kršitve 99. člena (izplačilo dobička, nagrad poslovodstvu, …). 
5. Vračila v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in likvidacije družbe. 
6. Knjiženje prejete državne pomoči.  
7. Vračilo državne pomoči. 
8. Odgovori in vprašanja. 
 
Udeleženci boste vprašanja lahko postavljali neposredno preko spletne platforme. Nekateri odgovori bodo podani neposredno na 
webinarju, ostale pa boste prejeli po e-pošti v roku 24-ih ur.  
 
Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica 
ima več kot 27 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni 
organizaciji.  
 
Kotizacija:  
- brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino ter njihove družinske člane in zaposlene delavce, 
- 10 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
- 25 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 3. 11. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko spletne prijave (https://www.ozs.si/koledar), telefona (04 50 60 200) ali  
e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net). 
 
 

AKTUALNO 
 
UKREPI PO PKP5 (ZZUOOP) (avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 

Peti protikoronski paket ukrepov je že sprejet v Državnem zboru, na objavo v Uradnem listu trenutno še 
čakamo. Kljub temu je čistopis paketa že znan, zato je Svetovalna služba OZS pripravila nekaj pojasnil o 
ukrepih, ki jih zakonodajni paket prinaša, in sicer:  
 
I. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali 
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka) 
 
Veljavnost ukrepa: 

- Odrejena karantena: od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo 
podaljšanja za 6 mesecev) 

- Višja sila: od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 
6 mesecev) 

 
Upravičeni delodajalci 
Delodajalci bodo lahko uveljavljali pravico do povračila izplačanih 
nadomestil za čas odrejene karantene za delavce, ki jim ne bodo mogli 
organizirati dela na domu in za delavce, ki ne bodo mogli opravljati dela 
zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi odrejene 
karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti 
obiskovanja vrtca ali šole. 
 
Za otroka se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v 
prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč 
spremljevalca. 
 
Delodajalec je dolžan v obdobju prejemanja povračila izplačanih plač 
delavcem izplačevati neto nadomestila plače in prispevke za vsa 
obvezna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti. 
 

Nadomestilo plače 
Višina nadomestila plače v primeru višje sile znaša 80% povprečne 
mesečne plače delavca za polni delovni (137/7 ZDR-1), v primeru 
nadomestila plače zaradi odrejene karantene pa je odvisna od vzroka za 
izdajo odločbe o karanteni in znaša: 
 
1. 100% nadomestilo plače, ki bi jo prejel, če bi delal,  pripada 

delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo 
v okviru opravljanja dela (na delovnem mestu); 

2. 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni 
(137/7 ZDR-1) čas pripada delavcu, ki je odločbo o karanteni prejel 
ob prihodu v Slovenijo, ob njegovem odhodu pa se je ta država 
nahajala na zelenem ali oranžnem seznamu ter delavcu, ki mu je 
bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven 
opravljanja dela; 

3. 50% plače, ki bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% 
minimalne plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na rdečem 
seznamu in je delodajalcu najmanj en dan pred odhodom predložil 
pisno izjavo, da odhaja v državo na rdečem seznamu iz naslova 
naslednjih osebnih okoliščin: smrt zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja; smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja; smrt staršev (očeta, matere, zakonca 
ali zunajzakonskega partnerja starša, posvojitelja); rojstvo otroka; 
vabila na sodišče. 

4. 0% nadomestila plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na 
rdečem seznamu in ne uveljavlja izjem. 
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Če je delavec ob odrejeni karanteni ali med trajanjem karantene 
uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in 
prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim 
časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali 
starševskem varstvu, se nadomestilo plače izplačuje v sorazmernem 
delu, delavec pa zadrži pravice do prejemkov oziroma plačila prispevkov 
iz socialnih zavarovanj po navedenih predpisih, kot da bi delal. 

 
Dolžnost delavca 
• v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni in o razlogih 

zanjo 
• v 3 delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni le-to 

posredovati delodajalcu 
• v 3 delovnih dneh od nastanka razloga obvestiti delodajalca o 

odsotnosti z dela zaradi višje sile 
 
Povračilo nadomestila plače delodajalcu 
Izplačana nadomestila plač zaradi odrejene karantene ali višje sile se 
povrnejo v celoti (bruto I), tudi za praznik in druge dela proste dni, 
določene z zakonom. 
 
Postopek uveljavljanja povračila: 
1. Oddaja vloge na ZRSZ (v 8 dneh od uveljavitve zakona, če 

uveljavlja pravico do povračila za čas pred uveljavitvijo oziroma v 
8 dneh od pričetka odsotnosti delavca). 

2. Na podlagi odločbe o priznanju pravice se z ZRSZ sklene pogodba 
o povračilu. 

3. Oddaja zahtevka. 
 
 
II. Delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo 
 
Veljavnost ukrepa:  
od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021) 
 
Upravičeni delodajalec 
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more 
zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, 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, in ima več 
kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020, 

- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne 
organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter 
institucije, organi in agencije EU v RS. 

So pa upravičene humanitarne in invalidske organizacije, četudi ne 
izpolnjujejo pogoja upada prihodkov. 
 
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni 
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede 
na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 
2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za 
več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. 
Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti 
delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 
zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji ob 
predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec 
vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Prihodki iz tega odstavka so 
čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter 
nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. 
 
Nadomestilo plače 
Nadomestilo plače znaša 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne 
manj kot znaša minimalna plača. 
 
Povračilo nadomestila plače delodajalcu 
Delodajalec je upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega 
nadomestila plače in ne več kot 892,50 eur (bruto I). Delodajalcu 
pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma 
tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, če bi delavec 
na ta dan dejansko delal. 

Delodajalec ni upravičen do povračila 
• 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. 

• 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. 

• če je nad njim uveden postopek stečaja ali če se nahaja v 
likvidacijskem postopku. 

 
Obveznosti delodajalca: 
• v obdobju prejemanja povračil izplačevati nadomestila plače, 
• ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti 

delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem 
čakanju, 

• predhodno obvestiti ZRSZ, če delavca pozove na delo. 
 
Vračilo prejetih povračil: 
• kršitev obveznosti delodajalca, 
• če začne postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju 
prejemanja sredstev (za enako obdobje). 

 
Odpuščanje delavcev 
V obdobju prejemanja delnega povračila ne sme pričeti postopka 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je 
napotil na začasno čakanje na delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen v primeru da je bil 
program razreševanja presežnih delavcev sprejet pred 13. 3 . 2020 in 
delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila 
po ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV ali tem zakonu. 
 
Postopek uveljavljanja povračila 
1. Oddaja vloge na ZRSZ (v 8 dneh od uveljavitve zakona za delavce 

napotene na čakanje pred uveljavitvijo zakona oziroma v 8 dneh 
od napotitve na čakanje). 

2. ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh s sklepom. 
3. Oddaja zahtevka. 
 
III. Začasni ukrepi za samozaposlene in mikro podjetja 
 
1. TEMELJNI DOHODEK 
 
Veljavnost ukrepa:  
1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev) 
 
Upravičenec  
Oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 
2020  do uveljavitve zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije ne 
more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po 
zaključku epidemije COVID-19, in sicer: 
• samozaposlen (zav. osnova 005), 
• družbenik ali delničar gospodarske družbe, ustanovitelj zadruge ali 

zavoda, ki je poslovodna oseba, 
• kmet (zavarovan po 17. členu ali 25/5 ZPIZ-2). 

status  temeljni dohodek 

polno zavarovan, ki ne zaposluje DA 

polno zavarovan, ki zaposluje DA 

delno zavarovan:   

- delni upokojenec DA (sorazmerno) 

- delno zaposlen DA (sorazmerno) 

- starševsko varstvo DA 

- popoldanski s.p. NE 

  
Do temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih 
dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če ima 
na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti. 
Do pomoči so upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi 
epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če niso 
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poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči 
upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni 
prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede 
na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 
niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se 
jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke 
v letu 2020 do 31. 8. 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, 
mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti 
prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter 
nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. 
 
Izredna pomoč znaša 1.100 eur/mesec, 700 eur/mesec za 
samozaposlene v kulturi in 940 eur/mesec za kmete. 
Če upravičenec v zavarovanje ni vključen za celotni mesec ali za polni 
zavarovalni čas je upravičen do sorazmernega zneska glede na delež 
vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega 
zavarovalnega časa. 
Mesečni temeljni dohodek se zniža za izplačilo delno povrnjenega 
izgubljenega dohodka (karantena in višja sila). 
Temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov 
(izvzema se iz davčne osnove). 
 
Postopek: oddaja vloge preko e-Davkov 

TD za mesec predložitev izjave nakazilo 

Oktober do 31.10.2020 10.11.2020 

November do 30.11.2020 10.12.2020 

December do 31.12.2020 10.01.2021 

Če upravičenec poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže 
seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece. 
 
Vračilo: 
1. Če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, 

nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad 
poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, morajo 
upravičenci o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti 
po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do 
dneva vračila. 

2. Neizpolnjevanje pogoja upada prihodkov – obvestiti FURS 
najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2020. 
Pomoč je potrebno vrniti v roku 30 dni po vročitvi odločbe. Po 
poteku tega roka se obračunajo zakonske zamudne obresti. 

Če upravičenec vrne temeljni dohodek in ni oddal vloge za delno 
povrnjen izgubljeni dohodek (karantena in višja sila), lahko vlogo odda 
v 30 dneh od vračila temeljnega dohodka. FURS izplača delno povrnjen 
izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge. 
 
2. DELNO POVRNJEN IZGUBLJENI DOHODEK ZA ČAS TRAJANJE 
KARANTENE IN VIŠJE SILE ZARADI VARSTVA OTROK 
 
Veljavnost ukrepa: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo 
podaljšanja za 6 mesecev)  

Upravičenec za delno povrnjen izgubljen dohodek , ki zaradi odrejene 
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, ne 
more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na 
domu, je: 
• samozaposlen (zav. osnova 005), 
• družbenik ali delničar gospodarske družbe, ustanovitelj zadruge ali 

zavoda, ki je poslovodna oseba, 
• kmet (zavarovan po 17. člen ali 25/5 ZPIZ-2). 
 
Višja sila: varstvo otroka zaradi zaradi odrejene karantene ali druge 
zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Za 
otroka se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otrok v 
prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč 
spremljevalca. 
Karantena: če je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v Slovenijo, ob 
njegovem odhodu pa se je ta država nahajala na zelenem ali oranžnem 
seznamu ali če mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo 
osebo. 
 
Višina povrnjenega izgubljenega dohodka: 
250 eur za vsako odrejeno karanteno ali za čas višje sile, vendar ne več 
kot 250 eur za 10 dni, 500 eur za 20 dni in 750 eur v enem mesecu. 
Dohodek se ne izplača, če je zavezanec v istem obdobju upravičen do 
prejema temeljnega dohodka. 
Delno povrnjen izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in 
prispevkov (izvzema se iz davčne osnove). 
 
Način uveljavljanja 
Vloga oddana preko e-Davkov v 30 dneh po odrejeni karanteni ali 
razlogu za višjo silo in najkasneje do 31. 12. 2020.  Nakazilo se izvede 
do 10. v mesecu za vloge oddane v preteklem mesecu. 
 
 
IV. Ostalo 
 
1. Odsotnost z dela brez obiska zdravnika 
Veljavnost ukrepa: do 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 
mesecev) 
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni 
zadržanosti z dela, ki ga izda izbrani osebni  zdravnik, do 3 zaporedne 
delovne dni v kosu, največ 1x v koledarskem letu. 
Delavec je dolžan delodajalca pisno ali elektronsko obvestiti o odsotnosti 
prvi dan odsotnosti. V tem času ne sme opravljati pridobitne dejavnosti 
ali odpotovati izven kraja svojega bivanja. 
Višina nadomestila delavcu: 80% plače delavca v preteklem 
mesecu za polni delovni čas. 
Povračilo delodajalcu: nadomestilo krije ZZZS. Vlogo je potrebno 
oddati na ZZZS najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa. 
 
2. Testiranje delavcev 
Veljavnost ukrepa: do 30. 6. 2021 (z možnostjo podaljšanja za 6 
mesecev) 
Če delodajalec napoti delavca na testiranje, se plačilo delodajalca ne 
šteje za boniteto delavca. 

 

 

POZOR!!! OBVEŠČANJE ZAVODA O PREKINITVI SDČ IN ODREDITVI ČAKANJA NA DELO  
(avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 

Zaradi odloka vlade o zaprtju lokalov v rdečih regijah mnogi delodajalci, 
katerih delavci trenutno opravljajo delo v skrajšanem delovnem času, 
delavcem odrejajo čakanje na delo. Ali morajo ZRSZ z dnem, ko 
delavcu, ki je bil do »danes« na skrajšanem delovnem času, od 
»jutri« dalje pa bo na čakanju na delo, karkoli sporočati? 
 
ZRSZ delodajalcem sporoča naj ravnajo enako, kot če bi delavca pozvali 
na delo s polnim delovnim časom, torej da o prekinitvi ukrepa 
skrajšanega delovnega časa predhodno obvestijo Zavod, saj se 
smatra, da delavca pozovejo k opravljanju dela s polnim delovnim 
časom. 
 

Obvestilo pošljite preko Portala za delodajalce. Pri tem izberete modul 
Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije 
> Poziv za polni delovni čas. 
 
Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj 
vsebuje naslednje podatke: 
• naziv in MŠO delodajalca, 
• DLV – delovodno številko vloge, 
• ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim 

delovnim časom. 



 
 

    

 
5 

 

 

KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST BREZ BOLNIŠKEGA LISTA (avtorica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
 

 
ZZUOOP (PKP5) prinaša nov ukrep, ki je namenjen razbremenitvi 
zdravstva. Velja od uveljavitve zakona pa do konca leta. Vlada ga 
bo s sklepom lahko podaljšala še za šest mesecev. 
 
Delavec je lahko enkrat v koledarskem letu odsoten z dela zaradi 
bolezni do tri zaporedne delovne dni brez bolniškega lista (20/1 
ZZUOOP), pripada pa mu nadomestilo plače v višini 80 % osnove 
iz 137/8 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Osnova je plača delavca 
v preteklem mesecu za polni delovni čas. Delodajalcu bo nadomestilo 
plače povrnjeno iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v 60 dneh od vložitve zahtevka (20/4 ZZUOOP). 
Delodajalec bo zahtevek vložil v elektronski obliki pri zavodu za 
zdravstveno zavarovanje najpozneje tri mesece po preteku 
ukrepa. 
Delavec mora o odsotnosti pisno ali elektronsko obvestiti 
delodajalca prvi dan odsotnosti. Če delavčeva odsotnost traja več 
kot tri zaporedne delovne dni, si mora zagotoviti bolniški list. V 

tem primeru se šteje, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti 
zaradi bolezni ni izkoriščena (20/3 ZZUOOP). Delavec pa izkoristi to 
možnost odsotnosti, če je bolan manj kot tri delovne dni (na primer le 
en dan). 
 
Ker gre za bolniško odsotnost delavca, veljajo vsa pravila, kot sicer 
veljajo po ZDR-1, vključno z možnimi sankcijami v primeru zlorab 
bolniške odsotnosti (pisni opomin, možnost odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi in podobno). Je pa v ZZUOOP izrecno določeno, da delavec 
v času koriščenja odsotnosti ne sme opravljati pridobitne 
dejavnosti ali odpotovati zunaj kraja svojega bivanja (20/3 
ZZUOOP). 
 
Ukrep velja od uveljavitve ZZUOOP pa do 31. decembra 2020. Vlada 
ga lahko s sklepom podaljša za šest mesecev. 
Zaenkrat gre za interventni ukrep, v prihodnje pa je pričakovati, da bo 
postal sistemska rešitev. 

 
 

V ČASU »KORONE« SEM PREJEL DRŽAVNO POMOČ. JO BOM MORAL VRNITI? (avtorica: Tadeja Bučar) 
 

 
V letu 2020, natančneje od 13.3.2020, je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel in potrdil več predpisov (zakonov) v smeri zajezitve 
epidemije COVID-19. Na podlagi sprejetih zakonov so (so bili) davčni 
zavezanci upravičeni do prejema državne pomoči. Gre za t.i. 
protikoronske zakone (v nadaljevanju PKP). Do sedaj je bilo sprejetih 5 
protikoronskih zakonov.  
Pri določanju morebitne obveznosti davčnega zavezanca glede vračila 
prejete (posamezne)  državne pomoči je potrebno v celoti slediti 
določilom zakona na podlagi katerega je bila upravičencu 
dejansko dodeljena (izplačana) državna pomoč. 
 
V splošnem so vračila državne pomoči vezana na: 
A) Neizpolnjevanje prihodkovnega pogoja 
Upravičeni prejemnik državne pomoči: Do ukrepa so upravičeni tisti 
delodajalci / samozaposleni, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 
2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019 (če niso 

poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, se upoštevajo povprečni 
mesečni prihodki), po PKP5 pa 20% upad.  
Posledice neizpolnjevanje prihodkovnega pogoja: če prejemnik državne 
pomoči naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval prihodkovnih pogojev za 
njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije 
(FURS) tako, da pošlje izjavo najkasneje do roka za predložitev davčnih 
obračunov za 2020 (DDPO oz. DDD) t.j. načeloma do 31.3.2021 in vrne 
znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka 
za plačilo pa do plačila se prejemniku obračunavajo zakonske zamudne 
obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. 
Izjava za vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih 
prispevkov ter Izjava o vračilu prejetih upravičenj (oproščeni prispevki, 
vračilo nadomestila plač in subvencije), sta dostopni na eDavkih. 
FURS bo v izdani odločbi zavezancu naložil vračilo sredstev na naslednje 
vplačilne račune: 
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Vračilo povračila nadomestila plač 
delavcem na začasnem čakanju na 
delo 

Račun pri ZRSZ SI56 0110 
0603 0264 217; 
Sklic: številka sklepa, s katerim 
so bila odobrena sredstva in je 
napisana na odločbi ZRSZ 

Vračilo oproščenih prispevkov na 
podlagi 28. člena ZIUZEOP 
(delodajalci) 

Račun pri FURS: 0110 0600 
0066 759 
Sklic: 00 1620 –<davčna 
številka>-2020 

 
Zavezanci, ki želijo sredstva vrniti še pred izdajo odločbe FURS, morajo 
sredstva vrniti na zgoraj navedene vplačilne račune. 
 
b) Izplačilo dobička, nakupi lastnih delnic ali lastnih poslovnih 
deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za 
poslovno uspešnost poslovodstvu v letu 2020 ali za leto 2020: 
Če je subjekt uveljavljal upravičenja do državne pomoči in je od 
uveljavitve posameznega protikoronskega zakona prišlo do izplačila 
dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil 
nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, mora 
upravičenec o tem seznaniti FURS (preko dveh izjav že navedenih pod 
točko a). 
 
Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz 
posameznega zakona do dneva vračila (vračilo sredstev v primerih 
povračila nadomestila višje sile in oprostitve prispevkov iz tega naslova 
ni potrebno). 

 
c) Likvidacija 
Državno pomoč je potrebno vrniti, če prične prejemnik državne pomoči 
postopek likvidacije (po zakonu, ki ureja gospodarske družbe) v obdobju 
prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako 
obdobju prejemanja sredstev (določba ne velja za s.p.). 
 
d) Kršenje ostalih obveznosti 
Državno pomoč je potrebno vrniti (PKP1 - v trikratni višini), če: 
• prejemnik državne pomoči v obdobju prejemanja povračil ne 

izplačuje nadomestil plače, 
• če odreja nadurno delo ali začasno prerazporedi delovni čas (če 

to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju oz. delavci, ki 
so na skrajšanem delovnem času), 

• predhodno ne obvesti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije 
(ZRSZ), če delavca pozove na delo, 

• prejemnik državne pomoči ne vodi evidence o izrabi delovnega 
časa in ne obvesti  ZRSZ  o odrejanju skrajšanega delovnega časa 
(SDČ – PKP3). 

 
e) Odpuščanje delavcev 
V obdobju prejemanja državne pomoči (in še mesec dni po tem obdobju 
v primeru subvencioniranja skrajšanega delovnega časa – PKP3) 
delodajalec ne sme pričeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na 
delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz 
poslovnih razlogov, razen v primeru, da je bil program razreševanja 
presežnih delavcev sprejet pred 13. 3. 2020 in delodajalec za te delavce 
ni uveljavil pravice do povračila nadomestila po PKP1, PKP3, PKP4 ali 
PKP5. 

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! 
 

 

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. 

 

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV – PROGRAM 2020! 
 
Še vedno upamo, da bomo usposabljanje na nek način lahko izvedli v sodelovanju z OZS  
 

v soboto, 14. novembra 2020, ob 7. uri 
v veliki predavalnici Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b. 

 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest! 

 
 

Kotizacija:  
• 21 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce, 
• 21 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
• 50 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Prijave: OOZ Škofja Loka (ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200)! 
 
FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI… 
 
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. 
 
Sredstva so trenutno na razpolago le pri NLB d.d. Ljubljana. 
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 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. 

 
Slovenski podjetniški sklad razpisuje 56,6 mio eur mikrokreditov za omilitev posledic covid-19   

 

 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 9. oktobra, 
v Uradnem listu RS objavil javni razpis z oznako P7-2 2020 COVID 
Mikrokrediti 2020, 2021, ki ga razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID 
BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov 
financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti 
hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na gospodarstvo.  
 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska 
družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, 
imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so 
utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.  

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR podjetjem omogoča 
poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi 
dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:  
- nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja) 
- nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR s pribitkom 0,8 %) 
- ročnosti kredita do 60 mesecev 
- možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev 
- kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov 

projekta, a največ 25.000 EUR 
- stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo 
Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS v letu 
2020: 23.10., 30.10. in 06.11.2020 
Več najdete na spletni strani SPS: www.podjetniskisklad.si 

 
 
VLADA JE DANES (19. 10. 2020) SPREJELA NOVE OMEJITVE GIBANJA LJUDI
 
Vlada je 19.10.2020 izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki bo objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih 
služb. 
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-
19 se: 
- začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v 

Republiki Sloveniji, 
- začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, 
- omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. 
Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti 
minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi 

navodili oziroma priporočili NIJZ. Začasno so prepovedane vse 
prireditve, shodi, poroke in verski obredi. 
Zbiranje ljudi je dovoljeno za skupino oseb, če gre za ožje družinske 
člane ali člane skupnega gospodinjstva. 
 
Omejitev gibanja 
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-
19 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre 
za: 
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in 

premoženje, 
- prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog, 
- dostop in nudenje storitev za nujne primere. 
Prehajanje med statističnimi regijami 
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-
19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. 
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Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike 
dovoljeno prehajanje za: 
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in 

premoženje, 
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma 

zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, 
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter 

zdraviliškega zdravljenja, 
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
- dostop do storitev za nujne primere, 
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
- izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem 

objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva. 
 
Prebivališče 
Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v občini 
iz te regije stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko 
nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali 
začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema. 
Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob 

upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih 
krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-
rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do 
drugih posameznikov. 
 
Nadzor 
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja 
nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih 
inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. 
Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite 
naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma 
prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo 
policijsko postajo. 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije (op.: predvidoma z 20. 10. 2020). 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o začasni 
splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 
Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v 
času zbiranja ljudi in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 
(Vir: Ministrstvo za notranje zadeve)  

 
Potrebujete vzorec potrdila za svoje zaposlene delavce glede prehajanja mej statističnih 
regij? Objavljamo ga na naši spletni strani! 
 
Informacije za prevoznike 
 
Na spletni strani objavljamo informacije, ki jih je pripravila Sekcija za promet pri OZS.  
 
Verjamemo, da bo za nekatere dobrodošlo tudi opozorilo na začetek policijske ure v Franciji. Z dnem 17. 10. 2020 v Franciji začne veljati policijska 
ura od 21:00-06:00 v vseh večjih mestih in njihovih okolicah (Pariz, Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Reims). To pomeni, da se v teh urah ne sme hoditi 
ven. Izjeme veljajo v primeru poslovnih obveznosti, pri tem pa je treba izpolniti potrdilo, ki se izpolni le enkrat. 
Prevod potrdila v slovenskem in francoskem jeziku najdete na naši spletni strani pod prispevkom »Informacije za prevoznike«. 
 

 
 
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!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


