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UKREPI PKP8 
Trenutni - 8. protikoronski paket zakonodaje (PKP8) je bil v Uradnem listu RS objavljen 4. 2., veljati pa je začel 5. 2. 2021. Svetovalna služba 
OZS je pripravila nekatera pojasnila. 
 

 Čakanje na delo od 1. februarja 2021 dalje  (avtorica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 
PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z 
možnostjo 2-kratnega podaljšanja po en mesec. Delodajalcem, ki 
jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje delajavnosti, 
pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače. 
 
Upravičeni delodajalci: 
- ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020, 
- ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi 

epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede 
na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 
2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti 
delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni 
prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije 
znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne 
prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021, 

- humanitarne in invalidske organizacije, čeprav ne izpolnjujejo 
pogojev. 

Niso upravičeni delodajalci: 
- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike 

Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov 
iz javnih virov je bil v letu 2020 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 31. december 2020, 

- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne 
organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter 

institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki 
Sloveniji. 

 
Višina povračila: 
a) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 % 

bruto I nadomestila plače (80 % od 80 %) in je omejena z 
višino povprečne mesečne plače v RS za mesec oktober 2020 
(1.821,44 eur). 

b) Višina povračila izplačanega nadomestila plače lahko znaša 100 
% bruto I za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih 
sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podpro 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 ni presegel 800.000 eurov 
na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega 
nadomestila plače je omejena z višino povprečne mesečne 
plače v RS. 

c) Za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije Covid-19 
onemogočeno opravljanje dejavnosti, RS krije 80 % bruto II ali  
100 % bruto II nadomestilo plače. 

 
Delodajalci sprašujejo, kako uveljavijo višje povračilo nadomestila 
za čas, ko jim je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno 
opravljanje gospodarske dejavnosti (bruto II).  
 
ZRSZ sporoča, da bodo ta podatek delodajalci vnesli naknadno, ob 
oddaji zahtevka za povračilo izplačanega nadomestila plače. 

 
Povzetek višine nadomestil za čakanje na delo od 1. februarja do izteka ukrepa: 

Februar 2021 – april 2021 z možnostjo 
podaljšanja do 30. junija 2021 

ZDUOP (PKP8) 

80 % bruto I največ 1.821,44 EUR 
80 % bruto II če je 
onemogočeno največ 1.821,44 EUR 

100 % bruto I največ 1.799,07 EUR 
100 % bruto II če je 
onemogočeno največ 1.799,07 EUR 
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Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo že 
pred uveljavitvijo PKP8, morajo vlogo oddati v 8 dneh od 
uveljavitve zakona.  
 
Opozarjamo, da sta na portalu na voljo dve vlogi. Vlogo oddate 
posebej za obdobje od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021 in za 
obdobje po 1. 2. 2021.  
 
Pravočasne bodo vloge, ki bodo preko portala za delodajalce oddane 
do vključno ponedeljka 15. 2. 2021. 
 

Čakanje na delo od 16. - 31. 1. 2021 
 
Delodajalci so lahko vlogo za čakanje na delo na ZRSZ vložili le do 
15. 1. 2021. PKP8 določa, da lahko delodajalec vlogo za čakanje na 
delo, če je delavce nanj napotil od 16. -31. 1. 2021 dalje, vloži v 8 
dneh od uveljavitve PKP8. Za to obdobje je delodajalec lahko 
upravičen le do povračila nadomestila plače v višini bruto I. 
 
Vse ostale določbe so vsebinsko enake, kot so veljale pri čakanju 
na delo do sedaj. 

 Subvencioniranje dviga minimalne plače  (avtorica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 
 

PKP8 določa, da bo država delodajalcem zaradi dviga minimalne 
plače v 2021 pomagala na dva načina. Od januarja do junija 2021 s 
subvencijo v višini 50 eur. Od julija do decembra 2021 pa bo 
minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači 
(1.024,24 eur). 
 
Delo opravljeno od januarja do junija 2021: 
Delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni 
delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi 
ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in 
plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z 
Zakonom o minimalni plači, upravičen do povračila dela minimalne 
plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov. 
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim 
časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, ima 
delodajalec pravico do subvencije sorazmerno delovnemu času, 
za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil 
delo. 
Do subvencije niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki 
proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja 
diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, 
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in 
agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. 
 
Pridobitev subvencije: 
Za pridobitev subvencije delodajalec preko informacijskega sistema 
FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal 

in izplačal plačo iz prvega odstavka ter podatke, iz katerih izhaja 
upravičenost do subvencije. Upravičenec predloži izjavo v 
elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za 
pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021. FURS 
izplača subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu 
oddaje izjave. Za pravilnost izjave delodajalec kazensko in 
materialno odgovarja. 
 
Omejitve: 
Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da 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 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta 
sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve 
pravic iz tega zakona do dneva vračila. 
Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri 
mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen 
do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil 
program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 
uveljavitvijo tega zakona. 
 
Delo opravljeno od julija do decembra 2021: 
Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila 
plače, je minimalna plača. 

 

 Spremembe pri kriznem dodatku  (avtorica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 
 

PKP8 prinaša spremembe pri kriznem dodatku, ki ga je uvedel PKP7. 
K novembrski plači se po novem ne prišteva del plače za poslovno 
uspešnost, če je bil delavcem izplačan decembra 2020. 
 
PKP8 po novem določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki 
dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne 
upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika 
minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), izplača ob plači za 
mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen 
plačila vseh davkov in prispevkov. 
 
Delavcu pripada krizni dodatek glede na delo opravljeno v 
decembru 2020! To pomeni, da je upravičen do sorazmernega 

dela kriznega dodatka na primer, če je bil na bolniški, letnem dopusti 
ipd., vendar le v decembru. 
 
Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu, delodajalec preko 
informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da 
je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo 
preko eDavkov najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača 
povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021. 
 
To ne velja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena 
ZIUPOPDVE (PKP7) že izplačan do začetka uporabe PKP8. 
Neizplačilo kriznega dodatka je prekršek, za katerega je predpisana 
globa. 

 

Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej  
(pojasnilo  FURS-a) 

 
Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na 
podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega 
zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni 
obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
(DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o 
računovodenju). 

Pojasnjevanje računovodskih standardov ni v pristojnosti Finančne 
uprave, zato zavezance prosimo, da se v zvezi z nadaljnjimi 
vprašanji, ki se nanašajo na ugotavljanje prihodkov po pravilih o 
računovodenju, obračajo na Slovenski inštitut za revizijo (SIR). V 
nadaljevanju zato v zvezi s tem podajamo nezavezujoče usmeritve 
glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju. 
 



 
3 3 3 

I. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti - DohDej 
 
1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) 
V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim 
odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek 
oproščen vseh davkov in prispevkov. V skladu s tem je bil s 
pravilnikom dopolnjen davčni obračun DohDej s točko 2.8, v okviru 
katere zavezanci izvzamejo iz prihodkov mesečni temeljni dohodek, 
ki so ga prejeli v skladu z ZZUOOP in ZIUZEOP. Mesečni temeljni 
dohodek je tako potrebno vključiti v prihodke (zap. št. 1) in izvzeti 
iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej. 
Upravičenci, ki ob pripravi finančnih izkazov (ali že prej) ugotovijo, 
da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi 
česar bodo morali v letu 2021 mesečni temeljni dohodek vrniti, v 
skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v 
izkaze za leto 2020 (torej tudi ne v zap. št. 1 davčnega obračuna 
DohDej) in ga zato tudi ne izvzemajo. 
 
2. Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene 
in varstva otroka 
V skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP je delno povračilo 
izgubljenega dohodka oproščeno vseh davkov in prispevkov. V 
skladu s tem je bil s pravilnikom dopolnjen davčni obračun s točko 
2.8, v okviru katere zavezanci izvzamejo iz prihodkov delno 
povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka, 
ki so ga prejeli v skladu z ZZUOOP. Povračilo izgubljenega dohodka 
je tako potrebno vključiti v prihodke (zap. št. 1) in izvzeti iz 
prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej. 
 
3. Oproščeni prispevki za socialno varnost 
V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od 
obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri 
samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za zavezance, ki so 
zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev realizira preko 
določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med 
dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, 
doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Upoštevaje veljavne 
davčne predpise in s tem računovodske standarde, se pripoznajo 
prihodki v višini oproščenih prispevkov in odhodki v višini celotnih 
obračunanih prispevkov, kar v učinku predstavlja realizaciji 
oprostitve. Enaka pravila za upoštevanje prihodkov veljajo tudi v 
primeru, kadar zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov. Glede odhodkov pa se pri 
zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje 
oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto 
in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki 
za socialno varnost. V sistemu normiranih odhodkov se torej šteje, 
da so bili zavezancu pripoznani vsi dejansko obračunani odhodki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti, saj zavezanec dejansko 
obračunanih odhodkov ne izkazuje. 
Navedeno pomeni, da se oproščeni prispevki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ne 
izvzemajo, saj se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in 
odhodkov. 
Enako velja tudi za ostale prispevke, ki so v skladu z 9. točko 20. 
člena ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine. 
 
4. Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 
Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov predstavlja prihodke v 
skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v 
obliki nekritih fiksnih stroškov ni predvidena oprostitev, zato se ti 
prihodki NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
5. Povračilo nadomestila plače v skladu z interventno 
zakonodajo 
Povračilo nadomestila plače za delavce v skladu z interventno 
zakonodajo predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju 
davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nadomestila plače za 

delavce ni predvidena oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki 
NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
6. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa 
Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa predstavlja prihodke 
v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč 
v obliki subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ni predvidena 
oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki NE izvzemajo iz 
davčnega obračuna. 
 
7. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za 
zaposlene, ki delajo 
Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili tudi 
oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo. 
Subvencionirana sredstva predstavljajo prihodke v skladu s pravili o 
računovodenju davčnega zavezanca. Ti prihodki se NE izvzemajo iz 
davčnega obračuna. 
 
8. Krizni dodatek 
Povračilo kriznega dodatka delodajalcu s strani države predstavlja 
prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti 
prihodki se prav tako NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
II. Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
 
1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za 
zaposlene, ki delajo 
Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili tudi 
oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo. Oprostitev 
plačila prispevkov po tem členu predstavlja prihodke predstavlja 
prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca, 
pomoč pa ni oproščena plačila davkov. Ti prihodki se NE izvzemajo 
iz davčnega obračuna. 
 
2. Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 
Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov predstavlja prihodke v 
skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v 
obliki nekritih fiksnih stroškov ni predvidena oprostitev, zato se ti 
prihodki NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
3. Povračilo nadomestila plače za delavce 
Povračilo nadomestila plače za delavce v skladu z interventno 
zakonodajo predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju 
davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nadomestila plače za 
delavce ni predvidena oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki 
NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
4. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa 
Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa predstavlja prihodke 
v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč 
v obliki subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ni predvidena 
oprostitev, zato se ti prihodki NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
5. Krizni dodatek 
Povračilo kriznega dodatka delodajalcu s strani države predstavlja 
prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti 
prihodki se prav tako NE izvzemajo iz davčnega obračuna. 
 
III. Obravnava akontacij, ki so bile v aprilu in maju 
oproščene plačila 
 
Na podlagi interventne zakonodaje (več o tem v poglavju I-a. 
PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ v dokumentu PKP3 s 
pogostimi vprašanji in odgovori na spletni strani FURS) se obroka 
akontacije DDPO in DohDej za meseca april in maj 2020 nista 
plačala. Obroka v davčnih evidencah nista bila obračunana, 
zato pri zavezancih ni evidentirana knjigovodska 
bremenitev iz tega naslova. V obračun akontacije dohodnine in 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obrazec DDD-DDD) se vpisuje  
znesek desetih obračunanih akontacij. Ta znesek je na eDavkih 
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v večini primerov v polju pod zap. št. 25 tudi že predizpolnjen iz 
FURSove evidence (če ni ustrezen, ga zavezanec lahko sam 
spremeni, pri čemer pa ne sme v znesku upoštevati morebitnih 
preplačil iz naslova plačanih zneskov v višini siceršnjih obrokov 
akontacij, ki bi pripadli mesecema april in maj). 

V obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec DOD-DDPO) 
se v zap. št. 22 vpisuje znesek vplačanih akontacij, kjer enako velja, 
kot je navedeno zgoraj v polju pod zap. št. 22. Info je v obračunu v 
večini primerov predizpolnjena informacija o znesku obračunanih 
akontacij, ki bo upoštevan pri knjiženju razlike po obračunu (vračila 
ali doplačila). 

 

 Podaljšanje ukrepa odloga izvršbe in ukrepa na področju davčne izvršbe (avtor: Jure Dermastja) 
 

Vlada Republike Slovenije je na seji 27. 1. 2021 sprejela sklep o 
podaljšanju ukrepa odloga izvršbe, hkrati pa je podaljšala tudi ukrep 
na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do 17. 
3. 2021. 
 
Ukrep odloga izvršbe je v drugem valu epidemije vpeljal Zakon o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Ta v 121. členu določa, da se z 
dnem uveljavitve interventnega zakona izvršbe, ki tečejo po Zakonu 
o izvršbi in zavarovanju, odložijo, če je dolžnik fizična oseba. 
To velja za vse izvršbe po ZIZ, kjer je dolžnik fizična oseba, 
razen če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v 
času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi terjatev iz naslova 
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino 

zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. To pomeni, da se v vseh postopkih 
izvršbe zoper fizično osebo, razen v primeru že omenjenih izjem, 
začasno, tj. do 17. 3. 2021, prekine izvršilni postopek. 
 
Hkrati z odlogom izvršbe je ZIUPOPDVE vnesel ukrep na področju 
davčne izvršbe, s katerim je določil, da davčni organ začne davčno 
izvršbo le v nujnih zadevah, pri čemer se kot nujna šteje zadeva, 
če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, 
utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po 
prenehanju ukrepa po tem členu, onemogočeno ali precej oteženo. 
Primer takšne nujne zadeve je, ko dolžnik odtujuje svoje 
premoženje, prenaša opravljanje svoje dejavnosti na drug poslovni 
subjekt, ko v zadevi grozi zastaranje itd. 

 

 Kratkotrajna bolniška odsotnost   
 

PKP8 ponovno uvaja institut kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 
zaporednih dni v kosu. Delavec bo to pravico lahko izrabil enkrat v 
posameznem koledarskem letu. Velja do 31. 12. 2021.  

Ukrep je urejen enako kot po PKP5.  
Podrobnejša pojasnila o tem ukrepu smo objavili v Informatorju za 
december 2020. 

 

 
KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, prihaja do hitrega 
spreminjanja dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati. Trenutni odlok velja od 6. do vključno 12. februarja 2021. Priporočamo 
vam, da navodila spremljate na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno objavljamo 
spremembe odloka in navodila prisotojnih inštitucij. 
 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 

Webinar: KAJ MORAJO VEDETI NASLEDNIKI ZA UČINKOVIT 
PREVZEM DRUŽINSKEGA PODJETJA? 
 
Na Inštitutu MOST so se odločili za izvedbo novega online 
predavanja, ki bo nadgradnja novemberskega. Konec novembra so 
uspešno izvedli online predavanje na temo prenos družinskega 
podjetja. Tokratno predavanje je namenjeno naslednikom. 
 
Webinar na temo: Kaj morajo vedeti nasledniki za učinkovit 
prevzem družinskega podjetja? bo potekal v četrtek, 25. 2. 
2021, od 10. do 11. ure in bo za udeležence BREZPLAČEN! 
 
Tematika predavanja: 
• Kako postaviti lastno vizijo poslovanja 
• Optimizacija svojega časa - kako delegirati naloge zaposlenim 
• Kako podjetje upravljati bolj iz lastniškega vidika in imeti več časa 

zase 
Udeleženci bodo imeli možnost postavljanja pisnih vprašanj med 
samim predavanjem. 
 
Predavanje bo možno spremljati na: https://most-institut.com/25-
2-kaj-morajo-vedeti-nasledniki  
Za ogled predavanja niso potrebne predhodne prijave. Ogled 
je možen na vseh napravah in na vseh spletnih brskalnikih. Za ogled 
je potreben zgolj klik na povezavo, ki odpre okno/aplikacijo za 
spremljanje. 
 

Webinarji RAZVOJNE AGENCIJE SORA (RAS): 
 
-NA KICKSTARTERJU SEDAJ TUDI SLOVENSKA PODJETJA 
RAS v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na 
brezplačni webinar na temo svetovne platforme Kickstarter 
bo potekal v sredo, 3. 3. 2021, od 17.00 do 19.15 ure, preko 
platforme Zoom. 
Po več kot desetih letih od ustanovitve najbolj znane svetovne 
platforme za množično financiranje Kickstarter, je ta uradno začela 
delovati tudi v Sloveniji! Od septembra 2020 je mogoče 
kampanjo prijaviti tudi s slovenskim podjetjem.  
Delavnico bo vodil Žiga Berce, strokovnjak za Kickstarter.  
Rok za prijavo: 25. 2. 2021! 

 
-SODOBNA ŽENSKA V SODOBNI REALNOSTI 
RAS v okviru Ženskega podjetništva vabi na spletno delavnico: 
Sodobna ženske v sodobni realnosti – ujeta med 
pričakovanji okolice in lastnimi željami, ki bo potekala v 
sredo, 10. 3. 2021, od 17.00 do 19.15 ure preko platforme 
Zoom.  
Delavnico bo vodil Tomaž Ovsenik, poslovni trener in svetovalec 
z bogatimi izkušnjami s področja komunikacije in odnosov. 
Rok za prijavo: 4. 3. 2021! 
 
Za oba webinarja so obvezne predhodne e-prijave!  
Dodatne informacije: jana.sifrar@ra-sora.si, tel.: 04 50 60 220! 
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Avtoprevozniki pozor! Pazite na rok za oddajo vloge! 
 
Vse, ki opravljate prevoze oseb, opozarjamo na pomemben rok za oddajo vloge za povrnitev dela stroškov. Vlogo morate izvajalci 
ŠOLSKIH PREVOZOV, OBČASNIH PREVOZOV OSEB S KOMBINIRANIMI VOZILI in upravljalci avtobusnih postaj oddati do 25. 
2. 2021!!! Izpolnjena in podpisana vloga se odda na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: 
gp.mzi@gov.si. Vlogo najdete na http://www.ooz-skofjaloka.si/avtoprevozniki-pozor-pazite-na-roke-za-oddajo-vloge/ 

 
 
FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI, POZIVI… 
 

Ugodni kratkoročni krediti za člane OOZ Škofja Loka 
 

OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. 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 0,85%. 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. 

 
 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 Ljubljanske banke 

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 OOZ 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 

 
Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022  

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije je na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev 
štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v 
vrednosti 3,5 milijona evrov. 
Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v 
izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj 
kadra glede na potrebe delodajalcev. Ravno v tem času se mladi 
odločajo o izbiri svojega poklica in morda lahko marsikoga k 
odločitvi za katerega od deficitarnih poklicev spodbudi dejstvo, da 
teh poklicev na trgu dela primanjkuje, prav tako pa lahko za celotno 
obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo. 
Vlogo bodo bodoči dijaki lahko oddali od 14. 6. 2021 do 
vključno 24. 9. 2021. Tudi letos bo dodeljenih do 1000 

štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov. 
Štipendijo za deficitarne poklice lahko dijaki prejemajo hkrati z 
državno štipendijo.  
Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. 
Letos tako med poklici ni več izdelovalca/izdelovalke 
kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal (ne bo vpisa 
v prvi letnik). Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad 
sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in 
Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj pripravimo 
nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–
2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim 
in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo 
delovnih mest. 
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Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije glede 
štipendije za deficitarne poklice, da: 
• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na 

višino otroškega dodatka;  
• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;  

• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo 
štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;  

• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev 
za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje 
miruje, vendar ne več kot eno leto. 

 
Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2021/2022 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za 
naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene: 

1. kamnosek 12. zidar/zidarka 
2. mehatronik operater 13. tesar/tesarka 
3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 14. klepar-krovec/kleparka-krovka 
4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 
5. elektrikar/elektrikarka 16. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
6. avtokaroserist/avtokaroseristka 17. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog 
7. pek/pekarka 18. gozdar/gozdarka 
8. slaščičar/slaščičarka 19. dimnikar/dimnikarka 
9. mesar/mesarka 20. steklar/steklarka 
10. tapetnik/tapetničarka 21. tehnik/tehnica steklarstva 
11. mizar/mizarka   

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si). 

 
Poziv za brezplačne zaščitne maske odprt do 
razdelitve vseh mask!!! 

 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 
zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do 
razdelitve vseh mask.   
 
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega 
poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, 
na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. 
OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem 
preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Zaščitne maske lahko prejmejo 
samozaposleni ter mikro podjetja z 1 do največ 4 zaposlenimi. Javni poziv je 
objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu. 

  
Postopek razdeljevanja zaščitnih mask 
Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne 
strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima 
sedež podjetja.  
OOZ Škofja Loka bo vsem upravičencem po e-pošti poslala posebno vabilo za prevzem mask. Z delitvijo bomo predvidoma pričeli 
v četrtek, 18. 2. 2021.  

 
 
IŠČEJO SE SODELAVCI, POSLOVNI PARTNERJI… 

 
V podjetju za izdelavo in montažo kovinskih konstrukcij zaposlijo mlajšo in zanesljivo osebo 
za vodenje in organizacijo proizvodnje ter montaže. Možno je tudi povezovanje in 
sodelovanje s samostojnim podjetnikom ali podjetjem. Od kandidata pričakujejo poznavanje 
materialov in izdelave konstrukcij ter vodstvene in organizacijske sposobnosti ter željo po 
razgibanem delu. Več informacij dobite na gsm 041 335 841. 

 
 

Manjše podjetje iz Škofje Loke s svojo trgovino in proizvodnjo išče sodelavce - samostojne 
podjetnike. V trgovini imajo oblačila, obutev in ostale izdelke za pohodništvo, plezanje, turno 
smučanje in podobno, v proizvodnji pa pod svojo blagovno znamko izdelujejo oblačila za ta 
namen, oblačila za lovce, za reševalce.... Iščejo prave, zanesljive ljudi, ki bi pomagali 

pri izdelavi oblačil in imajo že nekaj znanja iz tega področja. Iščejo osebo za delo krojenja-rezanja, fiksiranja in priprave dela za šivanje. 
Delo bi potekalo v njihovih prostorih, 3-4 krat tedensko, dlje časa. Oseba mora imeti svoj s.p. Če vas zanima dodatno delo in zaslužek, pokličite 
gospo Mojco Mohorič, GORNIK AVANTURA D.O.O., Kidričeva 39 b, 4220 Škofja Loka, T: +386 41-335-912, mojca@gornik.si 

 
 
Samostojni podjetnik išče voznika tovornega vozila za opravljanje prevozov po Sloveniji.  
Več informacij: Janez Ravnikar s.p., Prevozi in storitve, Škofja Loka, T.: 041 378 088 

 
 



 
7 

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. 

 
 

MEJNI UKREPI ZA DRŽAVLJANE SLOVENIJE V POSAMEZNIH 
DRŽAVAH 
 
V kolikor potujete izven Slovenije (zasebno ali poslovno), vam bodo vsekakor koristile informacije o 
ukrepih, ki jih izvajajo posamezne države!  
 
Mejne ukrepe za državljane Slovenije najdete na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-varstvo-
interesov-slovencev/Preglednica-informacij-po-drzavah.pdf   
Izberite državo in kliknite na informacije, ki jih želite.  
 

Ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu 
(OiRA) v razmerah epidemije COVID-19 
 
Želite sami oceniti tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu? Pripravljena je spletna 
aplikacija OiRA! Gre za interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih 
gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem 
mikro in malim podjetjem. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Evropsko agencijo za varnost 
in zdravje pri delu pripravlja spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri 
delu – OiRA. Orodje je interaktivno ter pripravljeno za ocenjevanje tveganj v različnih gospodarskih 
dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem. 
Orodje OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje ali zaradi drugih okoliščin na področju 
varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa se lahko prilagaja posebnostim v posameznih podjetjih. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem socialnih partnerjev do sedaj razvilo OiRA orodja za 20 
gospodarskih dejavnosti, ki so brezplačno na voljo uporabnikom. 
 
V času epidemije COVID-19 je ministrstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo dalo na voljo tudi orodje, namenjeno trenutnim razmeram. 
Orodje je namenjeno ocenjevanju tveganj v vseh gospodarskih dejavnostih, saj vsebuje predvsem splošne metodološke ukrepe v smislu 
organizacije in postopkov, povezanih z epidemijo, kot so med drugim vzpodbujanje in omogočanje higienskega vedenja, upravljanje delovnega 
mesta, delo na daljavo, pot na delo in službena potovanja, organizacijo sestankov… Prav tako pa orodje omogoča dopolnitev in obravnavo 
specifičnih tveganj v posameznem podjetju. 
 
Več o orodjih OiRA ter prednostih njihove uporabe si lahko ogledate tudi na straneh portala za varnost in zdravje pri delu 
(http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja) ter straneh, ki jih je pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v 
sodelovanju z nacionalnimi partnerji OiRA skupnosti (https://oiraproject.eu/sl). (Vir: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti) 
 

FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
Tudi v letošnjem letu (2021) lahko člani izkoristite ugodnost popusta v višini enomesečne članarine! V kolikor boste do 28. 2. 
2021 poravnali članarino za leto 2021 (11 mesečnih članarin), vam priznamo popust v višini enomesečne članarine. Pri plačilu 
uporabite sklic z računa za januar 2021. 
 
V primeru, da se boste odločili za to možnost, potem upoštevate: 
1. Poknjižite prejet račun za članarino za januar 2021. 
2. Do 28. 2. 2021 poravnajte celoletno članarino (11 mesečnih zneskov). 
3. Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2021 boste dobili od OZS še en dokument (bremepis), ki ga prav tako poknjižite 

in ga v svojih evidencah upoštevate kot letni račun. 
V kolikor se ne boste odločili za zgoraj omenjeno možnost, lahko mesečni račun za članarino prejemate na naslednje načine: 
• mesečno po pošti skupaj z revijo Obrtnik ali 
• kot e račun (račun boste prejemali v obliki, predpisani s strani UJP) ali 
• po elektronski pošti. 
V zadnjih dveh primerih morate takšno željo izraziti ali na OZS ali OOZ (najbolje v pisni obliki, lahko tudi po e-pošti). V teh primerih se revija 
Obrtnik pošlje ločeno po klasični pošti. V primeru pošiljanja računa po e-pošti imate člani možnost izbire dveh elektronskih naslovov kamor 
želite, da se račun dostavi. 
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MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR 
Minimalna osnova za obračun prispevkov od 1. 1. do 28. 2. 2021: 1.052,30 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, 
preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur). 
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: 38,61 EUR  (velja od 1. 1. 2021!) 
DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV: 
• začasno in občasno delo upokojencev (od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021): minimalna urna postavka znaša 5,05 EUR, maksimalni bruto dohodek 

znaša 7.562,47 EUR; 
• študentsko delo (od 1. 1. 2021 dalje): minimalna bruto urna postavka znaša 5,40 EUR 
 

 
 

 
 
 
 

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 - JANUAR 2021

Prehodni davčni podračun Referenca
1.753,84

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

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) - JANUAR 2021

Prehodni davčni podračun Referenca

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR


