
 
 

    

 

 

Maske – prijava na 
nov javni poziv! 
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Kaj smemo in kaj ne? Finančne spodbude, 
razpisi, pozivi… 

Finančne obveznosti 
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Webinar: Davčni obračun za leto 2020 in morebitno vračilo prejete državne pomoči   
 
Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za 
leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna pa bodo morali davčni zavezanci preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po 
interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo 
davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 20. januar 2021, od 10. do 12.30 ure preko spletne platforme. Povezavo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte na dan 
webinarja do 8. ure. 
 
Program: 
1. Davčni obračun za leto 2020 
• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka 
• Upoštevanje odbitka tujega davka 
• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki 
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih 

naložb 
• Amortizacija 
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo 
• Poslovanje s povezanimi osebami 
• Davčne olajšave 
• Posebnosti pri »normirancih« 
• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 

2020 
2. Vračilo državne pomoči 
• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na 

delo, temeljni dohodek) 
• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad 

poslovodstvu 
• Preplačila nekritih fiksnih stroškov 
• Postopek vračila pomoči 
 
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. 
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Kotizacija:  
• brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino ter njihove družinske člane in zaposlene delavce,  
• 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
• 85,40 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 20. 1. 2020 do 8. ure. 
  
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). 
Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-

skofjaloka.si/izobrazevanje/. 
 

 
 
Maske – prijava na nov poziv za brezplačno 
dodelitev zaščitnih mask 
 
V ponedeljek, 11. januarja 2021, je bil ponovno objavljen Javni poziv za pridobitev 
brezplačne zaščite opreme (zaščitnih mask).  
 
Zaščitne maske (trislojne kirurške maske) naj bi se delile na podoben način kot v 
lanskem letu. Opozarjamo pa, da gre za splošne maske, ki jih je priskbela 
država in so brez certifikata. 
 
Poziv v celoti najdete na https://www.ozs.si/maske oz. spletni strani OZS 
(www.ozs.si) na zavihku MASKE. 
 
 

Pogoji za prijavo na poziv: 
1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 
in nasl., ZPIZ-2) – potrdilo M-1. Samozaposleni (redni) se šteje 
za enega zaposlenega. 

2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 
4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge – 
potrdilo M-1. 

 
Pomembno! Preden izpolnite obrazec, si preberite spodnje 
obvestilo: 
1. Vsa komunikacija bo potekala preko e-pošte, zato dobro 

preverite vpisani e-naslov! 
2. Po kliku na POŠLJI boste na vpisani e-naslov prejeli sporočilo o 

oddanem obrazcu, ki vsebuje povezavo s katero potrdite 
oddajo obrazca. Šele po vaši potrditvi se bo prijava štela za 
oddano in evidentirano. 

3. Pozorno vpišite davčno številko. Če je vpisana pravilno, se bo 
po vpisu izpolnila večina podatkov. Podatki, ki se izpolnijo 
avtomatično, so lahko napačni. Preden zaključite obrazec 
dobro preverite pravilnost vpisanih podatkov. 

4. Če ste lastnik več podjetij, preverite na katerem podjetju imate 
registrirane zaposlene.  Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 
se preveri na ZZZS. 

5. Pred oddajo prijave preberite javni poziv, ki je objavljen na 
https://www.ozs.si/maske! Z oddajo prijave se šteje, da ste z 
njegovo vsebino seznanjeni. 

6. Obveščamo vas, da se bodo delile maske za splošno uporabo 
brez certifikata. Prejem mask pomeni državno pomoč. 
Več o tem preberite v javnem pozivu. 

 
 
Z oddajo vloge ne čakajte, ampak jo ODDAJTE TAKOJ, saj se bodo 
maske razdeljevale po vrstnem redu prijav in se lahko zgodi, da 
boste kljub oddani prijavi ostali brez naročenih mask. Prednost pri 
oddaji vloge bodo imeli samostojni podjetniki in podjetja, ki v prvem 
pozivu še niso prevzela zaščitnih mask ali pa se na poziv sploh niso 
prijavila. V primeru, da bodo zaščitne maske ostajale, bodo do njih 
upravičeni tudi tisti s.p. in podjetja, ki so le-te že prejeli v 1. pozivu. 
Vsi pa morate oddati nove vloge!  
 
Še enkrat opozorilo! Za oddano vlogo boste prejeli mail, ki 
ga boste morali potrditi. Šele takrat bo vaša vloga dejansko 
oddana in vidna v sistemu. 

 
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  9. do vključno 15. januarja 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. 
 
Trenutno prepoved opravljanja dejavnosti (od 9. do vključno 15. 1. 2021) NE VELJA za: 
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno 

nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na 
kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in 
obutve v teh prodajalnah; 

• lekarne; 

• prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 
pripomočki; 

• kmetijske prodajalne; 
• bencinske servise; 
• finančne storitve; 
• pošto; 



 
3 

• dostavne službe; 
• dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se 

izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa 
to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in 
ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje 
dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je 
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni 
mogoče prezračiti, 

• individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve; 
• osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih 

pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik 
s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje 
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno; 

• tržnice s hrano; 
• trafike in kioske za prodajo časopisov in revij; 
• storitve frizerskih salonov; 
• geodetske storitve; 
• gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah 

oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da 
ni stika s potrošniki (op: pojasnilo MGRT 11.1.2021: Dovoljeno 
je opravljati gradbena dela v oziroma na nenaseljenih 
gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Izjema gradbenih del 
velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in 
nenaseljena stanovanja, na primer prazno stanovanje v sicer 
naseljenem bloku. Za naseljene hiše in stanovanja ta izjema ne 
velja.); 

• medicinska pedikura in medicinska manikura (op: pojasnilo 
MGRT dne 11.1.2021: Gre za nujne storitve, v okviru katerih je 
pedikuro in manikuro mogoče opravljati pri osebah, ki 
potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, 
odstranjevanju kurjih očes in podobno. Kot izjema pa se NE 
šteje izvajanje kozmetične dejavnosti in ponujanje storitev, ki 
jih lahko potrošnik uredi sam (na primer navadno striženje 
zdravih nohtov, strganje pet, lakiranje nohtov.); 

• čistilni servisi, pralnice in kemične čistilnice (op: tolmačenje 
MGRT z dne 11.1.2021: Pri izjemi čistilnih servisov gre za 
izjemo vseh storitev čiščenja, zato je dovoljeno opravljanje 
dejavnosti npr. kemičnim čistilnicam, pralnicam.); 

• druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. 

 
In kaj so npr. »Druge nujne storitve za zagotavljanje 
varnosti in zdravja« po tolmačenju MGRT? 
 
Servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in 
vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, 
avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo 
koles) niso samostojna izjema, lahko pa opravljajo nujna popravila 
(na primer pokvari se avto, zgodi se prometna nesreča, potrebna so 
popravila zaradi tehničnega pregleda). 
 
Storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja ne 
spadajo med samostojne izjeme. Kljub temu pa je v skladu s to 
izjemo dovoljeno nadaljevanje nujnih že začetih del, če gre za nujna 
popravila in dokončanje del brez katerih bi bila ogrožena varnost ali 
zdravje posameznikov (na primer nadaljevanje začete prenove 
edine kopalnice v stanovanju). Pri tem se začetek del v obdobju, ko 
je bila ta izjema dovoljena, izkazuje s pogodbo. 
 
Fotografske storitve za osebne dokumente spadajo pod nujne 
storitve. 
 
V izjemnih primerih so dovoljena nujna popravila in servisi 
tehničnega blaga. To je mišljeno predvsem za nujno oskrbo 
gospodinjstva (na primer poči cev v kopalnici, pokvari se hladilnik). 
V primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v roku uveljavlja 
svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je 
v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z 
določbami ZVPot, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje 
blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo 
to mogoče oziroma po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. 
Podjetje lahko v primeru nenujnih popravil obvesti potrošnika, da 
mu trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do 
njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po 
prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. 
 
Podrobnejša pojasnila najdete na spletni strani 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-
prodaje-blaga-in-storitev/ 

 

 
AKTUALNO 
 
Delavcem ob decembrski plači pripada še krizni dodatek  
(avtorica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 

PKP7 (ZIUPOPDVE) za 
določene delavce ponovno 
uvaja krizni dodatek, 
vendar tokrat le v 
enkratni višini 200 eur, 

ki pa mora biti izplačan z decembrsko plačo (85. člen). 
 
Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana 
mesečna plača (za november) ni presegla dvakratnika 
minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača ob 
plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, 
ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 
 
Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do 
sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za 
prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na 
ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike 
odsotnosti z dela. To pomeni, da delavcem pripada dodatek tudi 
za praznični petek 25. 12. 2020 in soboto 26. 12. 2020, če bi bil 
sicer to njihov delovni dan. 
 

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno 
delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, 
razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih 
primerih (starševstvo, invalidi ipd.). 
Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna 
Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih 
diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih 
organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter 
institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki 
Sloveniji, niso upravičeni do kriznega dodatka iz prvega 
odstavka tega člena. 
 
Za povračilo izplačanega kriznega dodatka, delodajalec preko 
informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, 
da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži 
izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki 
najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo 
kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021. 
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Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste 
dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na 
zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb 
– prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke 

o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka 
vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000. 
 

 
 
POZOR! 
MDDSZ je zavzel stališče, da se pri zadnji izplačani plači (če je to novembrska) upošteva tudi CELOTNI znesek poslovne uspešnosti, izplačan 
novembra ali decembra (in ne le npr. 1/12). Gre za stališče, ki je že objavljeno tudi na spletni strani Furs-a. V tem stališču  sicer ni delovnopravne 
logike.  
Po mnenju MDDSZ, glede na namen kriznega dodatka, drugačna razlaga ni mogoča. Če bi prištevali 1/12, bi jo morali prišteti tudi h kriznemu 
dodatku, ki so ga delavci prejeli marca - maja po PKP2 in bi ga sedaj po možnosti morali vrniti, če bi to preseglo 3x MP. Pojasnila najdete na 
https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/! 
 
 

 Popravek izjave in nova izjava za fiksne stroške na eDavkih (avtorica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 
 

Furs obvešča, da sta popravek izjave in oddaja prve izjave na 
podlagi sprememb iz PKP7 na e-Davkih mogoča od 5. 1. 2021. Rok 
za njuno oddajo je 15. 1. 2021. 
 
I. Zavezanci, ki ste oddali izjavo za povračilo nekritih 
fiksnih stroškov po PKP6 do 31. 12. 2020: 
 
a) že oddane izjave na podlagi sprememb v PKP 7 ne 
popravljate in ne vlagajte nove izjave: 
• če ste imeli upad prihodkov od prodaje višji od 70% na podlagi 

dejanskih prihodkov od prodaje po izjavi PKP6 in je število 
zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge ugodnejši od 
povprečnega števila zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 
30. 11. 2020. V tem primeru se bo najvišja dovoljena pomoč 
na zaposlenega 2.000€/zaposlenega/mesec upoštevala 
avtomatično t.j. po uradni dolžnosti in vam bo izplačan višji 
znesek kot ste ga navedli oz. je bil izračunan na izjavi, seveda 
le, če izračun NFS ali omejitev glede neto izgube ne bosta 
omejevala najvišje dovoljene pomoči. 

• če nove določbe iz PKP7 (več o novostih preberite v novici z 
dne 31. 12. 2020) ne vplivajo na izračun najvišje možne 
pomoči, ki jo lahko dobite izplačano na podlagi delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov. 

b) že oddano izjavo po PKP6 na podlagi sprememb v PKP 7 
popravite (ne stornirajte izjave po PKP6, ampak vložite 
popravek): 
• če bi bilo za vas ugodneje pri izračunu najvišje dovoljene 

pomoči (1.000 ali 2.000) na zaposlenega namesto zaposlenih 
za nedoločen čas na dan oddaje vloge upoštevati povprečno 
število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) v obdobju od 
1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, izračunano v skladu z 
metodologijo iz novega petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE. 

• če je bil vaš upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju 
70% ali manj, bi pa bil nad 70%, če bi namesto dejanskih 
prihodkov od prodaje upad izračunavali glede na povprečne 

prihodke od prodaje na podlagi povprečnega števila zaposlenih 
ali na podlagi stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč. 

 
V primeru oddaje popravka vedno nujno uporabite na eDavkih 
možnost Popravek in ne stornirajte izjave, ki ste jo oddali po PKP6. 
Na ta način se vam bodo predizpolnili določeni podatki iz že oddane 
izjave po PKP6, in kar je pomembno, pri  izračunu limita 1.000 oz. 
2.000 € na zaposlenega/mesec se bo upošteval tisti podatek pri 
številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši (št. 
zaposlenih za nedoločen čas ali pa povprečno število zaposlenih od 
1. 12. 2019 do 30. 11. 2020). Če boste izjavo po PKP6 stornirali, se 
bo pri izračunu limita1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec 
zaposlenih oz. zavarovanih vedno upoštevalo povprečno število 
zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. 
 
II. Zavezanci, ki niste oddali izjave za povračilo nekritih 
fiksnih stroškov po PKP6, izpolnjujete pa pogoje za oddajo 
izjave po PKP7 
 
Oddajte prvo izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov z 
obrazcem, ki je na voljo na e-Davkih. 
 
Zavezanci, ki na podlagi ZIUOPDVE niste izpolnjevali pogojev za 
vložitev izjave, ker je bil vaš upad prihodkov od prodaje nižji od 30 
%, lahko na podlagi ZIUPOPDVE oddate izjavo, če je vaš upad 
prihodkov izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje na 
zaposlenega ali povprečnih prihodkov od prodaje na enoto osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, višji od 30%. 
 
V primeru, ko bo izjava NFS vložena prvič po 31. 12. 2020 se bo pri 
izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec vedno 
upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 
do 30. 11. 2020. Za prvič vloženo izjavo se šteje tudi izjava, ki je 
oddana po tem, ko se je prvotno oddana izjava pred 31. 12. 2020 
stornirala. 
 

Davčni organ pojasnjuje, da se pri izračunu povprečnega števila zaposlenih upoštevajo tudi ure nadomestil plač, za katere so delodajalci prejeli 
povračila po interventnih ukrepih. 
Pojasnilo FURS: 
Ali ure čakanja na delo, za katere je delodajalec prejel povračilo nadomestila na podlagi ukrepa pomoči po PKP zakonodaji, povečujejo povprečno 
število zaposlenih izračunanih na podlagi metodologije iz petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE? 
Ure čakanja na delo, za katere so delavci prejeli nadomestilo s strani delodajalca, vključno z urami, za katere nadomestilo je bilo delodajalcu 
refundirano na podlagi pomoči po PKP zakonodaji, povečujejo število zaposlenih na podlagi katerih se ugotavlja tako limit za povračilo nekritih 
fiksnih stroškov kot tudi odstotek upada prihodkov, izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega. 
 

Pazite na rok 15. 1. 2021! 
 

∼ Do 15.1.2021 lahko izvajalci občasnih avtobusnih prevozov oddate vloge za povrnitev dela stroškov za obdobje od 1. oktobra do 31. 
decembra 2020. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po 
elektronski pošti: gp.mzi@gov.si. Vlogo najdete na naši spletni strani v rubriki Sekcije – Sekcija avtoprevoznikov, pa tudi na 
https://www.gov.si/novice/2020-12-18-pomembno-obvestilo-za-izvajalce-obcasnih-avtobusnih-prevozov/ 

∼ Če boste koristili ukrep čakanja na delo doma za zaposlene v januarju, lahko oddate vlogo le še do 15. 1. 2021! 
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Podaljšani ukrepi do 31. 3. 2021 
 

 
Trenutno so podaljšani ukrepi: 
• Ukrep nadomestila plače za karanteno in višjo silo delavca 
• Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka (ta izjava naj bi bila že na voljo preko eDavkov) 
• Upravičeno obdobje pomoči za nekrite fiksne stroške 
• Ukrep odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja 
 
Ukrep čakanja na delo doma trenutno še vedno velja do 31. 1. 2021. Če pa ste prejeli sklep ZRSZ, da vam je pravica priznana le do 
31.12.2020, potem ste morali v roku 8 dni oddati novo vlogo, če so vaši zaposleni na čakanju na delo doma tudi po 1. 1. 2021. Opozarjamo še 
na to, da delodajalci lahko vlogo za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delavce, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo, 
oddajo le še do 15. januarja. To je torej skrajni rok za oddajo vlog in velja tudi za delodajalce, ki bi delavce na primer napotili na čakanje v 
drugi polovici januarja (do 31. 1. 2021). 
 

 

 

Nekaj poudarkov iz PKP7 
 

 

• Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 bo urejena v pravilniku: Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP, 
se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se 
upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Pravilnik o tem bo 
sprejel minister za finance.  

• Odpoved in podaljšanje pogodbe ter odlog plačila najemnin za poslovne nepremičnine: PKP7 (ZIUPOPDVE) prinaša tudi ukrepe 
glede najema poslovnih nepremičnin (117. člen). Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s 
predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali 
v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko: 

- ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni, 
- zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe (najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine, ki 

po najemni pogodbi vštejejo v znesek najemnine), 
- zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.  

• Čakanje na delo doma: zaradi hitrejše obravnave vlog za čakanje na delo, podatkov ZRSZ na FURS-u ne preverja več, ampak delodajalec 
po novem poda izjavo, da ni davčni dolžnik in da je delavcem izplačal nadomestilo plače.   

• Višina nadomestila za karanteno in višjo silo: od 1. 12. 2020 nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti manjše od 
minimalne plače. Sprememba velja od 1. 12. 2020 dalje.  

• Delavec bo lahko dopust iz 2020 izrabil do 31. 12. 2021: PKP7 (ZIUPOPDVE) v drugem odstavku 54. člena določa možnost daljšega 
referenčnega obdobja za izrabo letnega dopusta. 

• Odpoved v primeru, da delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev: PKP7 (ZIUPOPDVE) prinaša možnost, da delodajalec 
delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (21. člen). Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo 
o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2. V tem primeru ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 
108. členom ZDR-1 (kot velja za odpoved iz poslovnih razlogov). Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pridobi 
podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (obrazec: https://www.zpiz.si/cms/content2019/obrazci-arhiv; 
Drugo - Zahteva delodajalca za ugotovitev datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino delavca (tretji odstavek 114. člena ZDR-1)). 
Ukrep velja od uveljavitve zakonda dalje in ni časovno omejen. 

• Spremembe pri izvršbi: Členi 118 - 121 PKP7 (ZIUPOPDVE) prinašajo spremembe na področju davčne izvršbe, izvzema prejemkov iz 
izvršbe in stečajne mase ter glede odloga izvršbe.  

• Delodajalci bodo za stroške izvedbe hitrih testov dobili povrnjenih 40 eur na zaposlenega: 106. - 109. člen PKP7 (ZIUPOPDVE) 
bo delodajalcem za izvedbo hitrih testov povrnil 40 eur na zaposlenega na dan oddaje vloge na 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! 
 

 
STE PREJELI POZIV DRUŽBE ZA RAVNANJE Z ODPADKI? 
 

Nekateri člani so nas obvestili, da so s strani več družb za ravnanje z odpadki prejeli poziv, da morajo kot embalerji oz. uvozniki embaliranega 
blaga urediti pogodbeno sodelovanje z družbami najkasneje do 1.1.2021 zaradi sprememb Zakona o varstvu okolja (zakon). V nasprotnem 
primeru tvegajo velike kazni. Članom svetujemo, da so previdni in se ne prenaglijo v odločitvah in predhodno preverijo ali so to 
res dolžni storiti. 
V navedem obveščanju gre namreč bolj kot ne za sistem pridobivanja novih strank, brez zakonske podlage. Ne glede na nedavne spremembe 
zakona še vedno velja količinski prag za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo in se ne ukinja 
s 1.1.2021, kot so podjetja navajala v obvestilih.   
Ob tem naj spomnimo, da se kot izjema v primerih majhnih količin embalaže ne upošteva plastičnih nosilnih vrečk, embalaže iz plastike iz 
polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, embalaže, v katero je embalirano nevarno blago ali če ravnanje z embalažo urejajo 
posebni predpisi. V teh primerih je potrebno urediti pogodbo z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo (ali imeti individualne načrt) ne 
glede na količine, tudi če so le te manjše od 15 ton.  
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Pojasnilo so pripravili tudi na resornem ministrstvu, kjer so pritrdili tem pojasnilom. Nova uredba o ravnanju z odpadno embalažo še ni bila 
sprejeta in tako ne velja, do sprememb se uporablja obstoječi predpis (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo).  
Informacijo je za OZS pripravila zunanja strokovna svetovalka-specialistka za področje varnosti in zdravja pri delu ter ekologije mag. Katarina  
Železnik Logar, dipl.san.inž. 
 

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 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 

 

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA POMOČ MSP ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
 

V decembru je bil vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 
20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki 
malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri 
pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za 
intelektualno lastnino.  
 
Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business 
pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega 
načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad 
sofinancirata Evropska komisija in EUIPO. Izvaja se v sodelovanju z 
nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU. 
 
Nov sklad je namenjen vsem podjetjem v EU, ki ustrezajo uradni 
opredelitvi malih in srednjih podjetij in zagotavlja:  

- Storitev 1: predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP 
scan), ki se izvaja le v nekaterih državah EU, npr. v Avstriji, Bolgariji, 
Latviji, Španiji, Nemčiji, na Hrvaškem, Češkem in Slovaškem 
(sofinanciranje v višini 75 % stroškov storitve v sodelujočih 
državah).  
 
Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju tega ukrepa ne 
sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja to 
storitev brezplačno (storitev PRVA i). Več informacij o storitvi je 
na voljo na spletni strani urada: http://www.uil-
sipo.si/uil/dejavnosti/informacijske-storitve/prva-i/. 
 
- Storitev 2: osnovne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri 
uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu 
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Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO (sofinanciranje v 
višini 50 % osnovne prijavne pristojbine). 
Vloge za povračilo stroškov se bodo začele zbirati 
11. januarja 2021 v okviru prvega od petih časovnih okvirov za 
oddajo vlog, ki bodo na voljo v letu 2021. 
Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za 
pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP. 

Za informacije in pomoč glede prijave znamke in modela pokličite 
info točko Urada RS za intelektualno lastnino, 01 620 31 01 ali pišite 
na sipo@uil-sipo.si.  
 
Informacije glede prijave na razpis EUIPO za pridobitev finančne 
podpore ter prijave znamke EU in modela Skupnosti so na voljo pri 
EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/contact-us. 

 

 
 
 
Možnost poslovnega sodelovanja pri izdelavi oblačil 
 
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 

 
OBVESTILO! 
Pisarna naše zbornice zaradi prenove začasno deluje v drugih prostorih!  
Najdete nas v veliki sejni sobi zbornice na Spodnjem trgu 2a - Center storitvene obrti - 
desni vhod (2. nadstropje). Telefonske številke ostajajo enake. 
 
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. 

 
 
FINANČNE 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. 2020 – 31. 12. 2020: 940,58 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!) 
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60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - DECEMBER 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.753,84

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

1.578,46 6.138,44

1.753,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 6,32 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 602,98 2.344,87

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca


