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Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova 
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

GARANCIJE P1 PLUS 2020 –
 za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 
20.03.2020 v Uradnem listu RS št. 31/2020 obja-
vil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na ta 
način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši 
in cenejši dostop do bančnih kreditov.

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada 
(SPS) lahko lažje za varujete dolgoročni bančni kre-
dit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših 
pogojih. Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše 
pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast 
in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja 
tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega ka-
pitala v povezavi z investicijami in razvojnim pro-
jektom. Podjetja so deležna tudi znižane obrestne 
mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % 
do 1,00 %. 

UPRAVIČENCI
-  Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., 

s.p., zadruge, zavodi ter s.p., ki so se preobliko-
vala po zakonu o socialnem podjetništvu).

POGOJI KANDIDIRANJA
-  Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj  1 za-

poslenega za polni delovni čas in manj  kot 250 
zaposlenih

-  Letni promet ne presega 50 mio EUR
-  Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
-  Podjetje ne sme biti v težavah
-  Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobiva-

nja državnih pomoči
-  Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane 

dejavnosti, ki spada  v izključeni sektor
-  Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno 

konstrukcijo
-  Podjetje mora ohraniti predmet investicije v ob-

močju RS in v podjetju  vsaj 2 leti po investiciji za  
isti namen

-  Pravila „de minimis“

UPRAVIČENI STROŠKI
-  Materialne investicije (nakup novih strojev, 

opreme,  nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
-  Nematerialne investicije (nakup patentiranih 

pravic, licenc)
-  Obratna sredstva (izdatki za nakup  materiala in 

trgovskega blaga, izdatki  za opravljene storitve, 
izdatki za plače,..)

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA 
STROŠKOV
-   od 01.01.2020 do 31.12.2021

Vloge lahko podjetja na SPS oddajo vsakih 14 dni, 
in sicer: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 
20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN 
VODENJA GARANCIJE
- posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji 
SPSa (za največ 2 projekta, vendar za različni kre-
ditno- garancijski liniji).

Ostale podrobnejše informacije kot so:
- Višina financiranja, višina garancije, doba fi-
nanciranja, možnost koriščenja moratorija, kre-
ditno-garancijske linije in črpanje kredita dobite 
na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=106. 

Viri:
- h t t p s : / / p o d j e t n i s k i s k l a d . s i / s l /

razpisi?view=tender&id=106
- https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_

servisov/novice/ArticleId/74940 

                  Simona Zupanc, 
SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Rok za oddajo REK-1 obrazcev za izplačane 
plače in nadomestila za marec 2020 je 
podaljšan do 15.5.2020 
Zaradi izvedbe prilagoditev na sistemu eDavki, ki so bile 
potrebne za uvedbo novih vrst dohodkov za izplačila na 
podlagi interventne zakonodaje, je bila oddaja obrazcev 
za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona 
omogočena 23. 4. 2020:
-    REK-1:1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Na-

domestilo plače za čakanje na delo v času epidemije,
-    REK-1: poročanje o izplačanem kriznem dodatku - šifra 

1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva 
v davčno osnovo z dopolnitvijo. 

Seznanjeni smo, da sprememb v zvezi z interventnimi 
ukrepi, potrebnih za izvedbo koriščenja interventnih 
ukrepov pri obračunu plač, določeni delodajalci še niso 
uspeli implementirati v programskih podporah za odda-

jo REK-1 obrazcev, zato se rok za oddajo teh obrazcev po-
daljšuje na 15. 5. 2020. 

Zavezanci naj ob oddaji teh obrazcev za obračunsko ob-
dobje marec 2020, uporabijo oznako »R«, ki se uporablja 
za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka. 
Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne 
bodo obračunane zamudne obresti. Pri oddaji obrazca z 
oznako »R« v tem primeru zavezanec ne glede na opozo-
rilo, da je treba obrazcu priložiti dokument oz. obrazlo-
žitev, obrazec odda z izbiro funkcije »Nadaljuj«. V zvezi 
z vlaganjem popravkov že oddanih REK obrazcev poja-
snjujemo, da je rok za oddajo popravka z zmanjšanjem 
12 mesecev.     

Vir: www.fu.gov.si

Oprostitev plačila PIZ in izplačilo kriznega 
dodatka po ZIUZEOP  
Označeno z rdečo so spremembe na podlagi ZIUZEOP-A 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interven-
tnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo)

Glavni namen 33. člena ZIUZEOP je izplačilo kriznega do-
datka delavcem, ki delajo. Zato, da se delodajalcu zaradi 
tega ne bi povečali stroški dela, ga je država oprostila pla-
čila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(15,5 % in 8,85 %). Pri tem ukrepu ni pogoj, da deloda-
jalec ni davčni dolžnik ali da ima za zadnjih 5 let pre-
dložene vse REKe! 

Ukrepa ne morejo uveljavljati neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz jav-
nih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, delodajal-
ci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (de-
lodajalci iz področja K iz SKD), če imajo na dan 13.3.2020 
več kot 10 zaposlenih in tuja diplomatska predstavništva 
mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agenci-
je EU v RS. Upravičenci pa ne rabijo izpolnjevat pogojev 
v zvezi upadom prihodkov ali pogoja, da niso davčni dol-
žniki ipd. Zaradi spremembe 99. člena ZIUZEOP (Zakon o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo) 
delodajalcem ne bo treba v primeru delitve dobička in 
nagrad poslovodstvu, .... naknadno plačevati teh prispev-
kov, ker se na 33. člen ne nanaša več. Tako je dosežen pr-
votni namen 33. člena, da je izplačilo kriznega dodatka 
in oprostitev plačila PIZ obveza in ne izbira delodajalca. 

I. PRISPEVKI PIZ za delavce, ki delajo
Država krije PIZ I in II za delo v obdobju od 13.3.-31.5.2020. 
Ta ukrep mora koristiti vsak upravičen delodajalec za 
delavce, ki delajo. Koriščenje tega ukrepa ni izbira de-
lodajalca. Oprostitev se prizna za čas, ko zaposleni dela-
jo in prejemajo plačo kot za čas, ko zaposleni prejemajo 
nadomestilo plače (letni dopust, bolniška, ...). Oprostitve 
ni za tista nadomestila plače, ki so že oproščena plačila 
prispevkov, bonitete in druge dohodke iz delovnega raz-
merja, ki niso del plače. Delodajalec je oproščen plačila 
PIZ tudi pri delavcih, katerih zadnja plača je presegla 3x 
minimalne plače (2.821,74 EUR bruto). 

Poročanje: 
Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, 
predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delo-
jemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Ob-
računani« (ostale prispevke ter akontacijo dohodnine ob-
računa in plača). Če je hkrati z izplačilom plače izplačana 
tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, mora 
delodajalec od slednjih izplačil prispevke plačati, na ob-
računu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«. Šifre dohodka. 
REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije PniPD: 5551 
Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso 
plačniki davka (Vir: FURS).

Če delodajalec za marčevsko plačo še ni upošteval opro-
stitve plačila PIZ jih uveljavlja naknadno tako, da predloži 



MAJ 2020 5

INFORMACIJE OOZ CELJE 

popravek z zmanjšanjem predloženega REK-1 obrazca 
(vrsta dohodka 1001) in hkrati predloži REK-1 obrazec za 
vrsto dohodka 1004. Na REK-1 obrazcih tako ločeno po-
roča za del obdobja, ko do oprostitev ni bil upravičen in 
del obdobja, ko je bil upravičen do oprostitve plačila pri-
spevkov. V poljih M se v obeh primerih vpiše obdobje ce-
lotnega meseca. REK 1 za marec - Delodajalec davčnemu 
organu poroča ločeno za del plače, od katere uveljavlja 
oprostitev plačila PIZ. 

Primer: Če je delavec delal cel mesec, se ločeno poroča 
o plači za obdobje od 1.3. do 12.3.2020, in sicer z naved-
bo vrste dohodka 1001 ter ločeno za obdobje od 13.3. do 
31.3.2020, in sicer z navedbo vrste dohodka 1002.  V poljih M 
se v obeh primerih poroča obdobje 1.1.2020 do 31.3.2020. 

II. KRIZNI DODATEK 
Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela, ob pla-
či izplačati krizni dodatek   za delo v obdobju od 13.3. - 
31.5.2020, v višini 200 eur za vsak mesec dela (oproščen 
plačila davkov in prispevkov ter se ne všteva v letno od-
mero dohodnine), če delavčeva zadnja plača ni presegla 
3x minimalne plače (2.821,74 EUR bruto).  Izplača mu ga 
ob izplačilu plače. Menim pa, da trenutna dikcija zakona 
določa, da mora to dobiti vsak delavec, ki dela, četudi npr. 
od doma, kjer ni izpostavljen posebnim tveganjem.

Krizni dodatek pripada tudi vsem delavcem, zaposlenim 
v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. Deloda-
jalcu bo znesek za invalida povrnil JŠRIPS, za druge de-
lavce pa je strošek delodajalca (zagotovijo jih iz naslova 
oprostitev in olajšav, ki jih imajo). 

Če delavec dela s krajšim delovnim časom, ima pravico 
do dodatka sorazmerno delovnemu času, razen v prime-
ru, ko delavci delajo s krajšim delovnim časom na podlagi 
posebnih predpisov (67. člen ZDR-1). Znesek se upošteva 
sorazmerno obdobju, v katerem je delavec delal v času 
epidemije (tudi za marec). To je uradno stališče FURS. Po 
mojem mnenju se upoštevajo le efektivno oddelane ure 
(ne letni dopust in praznik).

Primer 1: V marcu 22 delovnih dni, delavec dela 8 ur/
dan – od 13. 3. – 31. 3.  je 13 delovnih dni = 200/22 x 13 
=118,18 EUR.

Primer 2: V aprilu je bilo 20 delovnih dni, delavec je delal 
cel mesec 8 ur/dan od ponedeljka do petka. Bila sta dva 
praznika 13. 4. (ponedeljek) in 27. 4. (ponedeljek). Po ZIU-
ZEOP-A delavcu pripada krizni dodatek tudi za prazničen 
ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta 
dan dejansko delal. Zato delavcu pripada krizni dodatek 
tudi za oba praznična dneva, torej 200 EUR.

Poročanje: Ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z naved-
bo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davč-
no osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o de-
lodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem 
REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in 
znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, 
brez vpisa oznake dohodka.
       
 

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Predložitev izjave za odlog/oprostitev plačila 
prispevkov in temeljni dohodek 
Na podlagi številnih vprašanj samostojnih podjetnikov 
glede upravičenj do odloga in oprostitve plačila prispev-
kov ter izplačila temeljnega dohodka, pojasnjujemo

Odlog plačila prispevkov: Odlog plačila prispevkov je 
urejen v ZIUPPP. Do odloga so upravičeni samozaposleni 
brez zaposlenih, ki so polno zavarovani preko dejavnosti 
in imajo na dan 28.2.2020 poravnane davčne in nedavč-
ne zapadle obveznosti oziroma le-te ne presegajo 50 eur 
(obveznosti višje od 50 eur je bilo potrebno poravnati 
najkasneje do 6.4.2020). Odlog velja za vse prispevke za 
socialno varnost v obdobju od 1.3.2020 do 31.5.2020, 
prispevke pa bo potrebno poravnati najkasneje do 
31.3.2022. Za odlog plačila prispevkov NE vlagamo izjave, 
FURS bo vsem upravičencem obveznost plačila prispev-
kov odložil avtomatsko.  

Oprostitev plačila prispevkov
Oprostitev plačila prispevkov je urejena v ZIUZEOP in 
noveli ZIUZEOP-A, ki je pričela veljati 1.5.2020. Do opro-

stitve plačila prispevkov so upravičeni samozaposleni, ne 
glede na to ali zaposlujejo ali ne, in tudi tisti, ki so le del-
no zavarovani preko dejavnosti. Ukrep oprostitve velja za 
obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev ukrepa je 
potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so porav-
nane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Zavezanci 
načeloma oddajo izjavo do zadnjega v mesecu za mesec 
oprostitve, razen oprostitve prispevkov za marec in april, 
ko je potrebno izjavo oddati 30.4.2020, pa vendar ne ka-
sneje kot do 8.5.2020 po noveli zakona.

Temeljni dohodek
Upravičenost do temeljnega dohodka je urejena v ZIU-
ZEOP in noveli ZIUZEOP-A. Do temeljnega dohodka so 
upravičeni samozaposleni, ne glede na to ali zaposlujejo 
ali ne, in tudi tisti, ki so le delno zavarovani preko dejav-
nosti in sicer za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za pre-
jem je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so 
poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. 
Zavezanci lahko oddajo izjavo do 31.5.2020. 
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Vložitev izjave
Za oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek se 
vlaga ista izjava, ki je dostopna na eDavkih. Oddati jo je 
mogoče le elektronsko. Vložijo jo lahko davčni zavezan-
ci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zara-
di epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. 
Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so 
do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim 
bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epi-
demije znižali za več kot 10 % glede na povprečne me-
sečne 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 zara-
di epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne 
mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med 
prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nado-
mestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Predvideva-
mo, da bo davčni organ po uveljavitvi ZIUZEOP-A, zaradi 
spremenjenih pogojev, izjavo prilagodil. 

Izjavo lahko predložimo le enkrat za oba ukrepa skupaj 
in za vse mesece, ali pa večkrat za posamezen ukrep in 
posamezni mesec, pri čemer je potrebno paziti na roke za 

oddajo. Za davčni organ je relevantna le zadnja oddana 
izjava. 

Davčni zavezanci:
•	 ki so upravičeni do temeljnega dohodka za (marec 

in april) in oprostitve plačila prispevkov (za marec in 
april) po ZIUZEOP, naj vložijo izjavo jutri,  30.4.2020;

•	 ki do temeljnega dohodka in oprostitve plačila pri-
spevkov niso upravičeni (neporavnane davčne ob-
veznosti na dan 9.4.2020, prenizek upad prihodkov 
po pogojih ZIUZEOP, delno zavarovani preko dejav-
nosti) bodo izjavo predložili najkasneje do 8.5.2020 
(za oba ukrepa);

•	 ki zaposlujejo in ne izpolnjujejo pogojev za predlo-
žitev izjave (upad prihodkov v 2020 napram 2019 bo 
nižji od 10%),  so dolžni plačati prispevke za socialno 
varnost najkasneje do 20. v mesecu za pretekli me-
sec, temeljnega dohodka ne bodo prejeli;

•	 ki ne zaposlujejo in ne izpolnjujejo pogojev za pre-
dložitev izjave  (upad prihodkov v 2020 napram 
2019 bo nižji od 10%) imajo odložene prispevke za 
socialno varnost za marec, april in maj   - odlog do 
31.3.2022, temeljnega dohodka ne bodo prejeli.

       
                Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu (ZDLGPE)

V Ur. listu RS št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen 
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki vsebu-
je poroštvo države za kredite odobrene v obdobju od 12. 3. 
do 31. 12. 2020, dvig povprečnine za občine in oprostitev 
najemnine najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti 
države ali občin. 

I. Poroštvena shema
Država bo prevzela poroštvo za kredite:
•	 odobrene pravnim osebam in samostojnim podjetni-

kom s sedežem v RS
•	 sklenjene v obdobju od 12.3.2020 do 31.12.2020
•	 za ročnost kredita do 5 let
•	 za namene financiranja investicij, obratnega kapitala 

in poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb sklenje-
nih od 12.3. do uveljavitve zakona

•	 ne velja za financiranje povezanih družb in družb s se-
dežem v tujini

•	 do skupnega zneska glavnice kredite, ki znaša do 10% 
prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne presega višine 
zneska stroškov dela za 2019 posameznega kredito-
jemalca oziroma do višine odloženih obveznosti za 
kreditne pogodbe sklenjene po ZIUOPOK

•	 v višini 80% glavnice posameznega kredita za mikro, 
majhne in srednje družbe ali 70% glavnice kredita za 
velike družbe

Pogoji za kreditojemalca:
•	 31.12.2019 se ni štel za podjetje v težavah, kot to dolo-

ča Uredba 651/2014 EU

•	 so likvidnostne težave posledica epidemije
•	 12.3.2020 ni imel pomembnih zamud pri poravnava-

nju obveznosti do bank
•	 ne posluje in nima sedeža ali lastnika v davčnih oazah
•	 ima na dan vloge poravnane obveznosti do davčne 

uprave oziroma odobren odlog/obročno plačilo dajatev
•	 je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota

Kreditojemalec v trajanju poroštva ne sme izplačevati do-
bička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovod-
stva, nakup lastnih delnic ali lastniškega deleža, izplačevati 
finančnih obveznosti do nadrejenih oz. povezanih družb 
ali lastnikov. 

Za kredite s poroštvom države bo kreditojemalec plačeval 
letno premijo za poroštvo, ki je odvisna od velikosti pod-
jetja in obdobja posojila (med 0,25 - 2% od vsakokratne 
glavnice kredita).  

II. Dvig povprečnine na 623,96 eur od 1.1.2020 dalje 
(razlika se občinam nakaže do konca maja)

III. Oprostitev plačila najemnine
Za obdobje od 13.3. do preklica epidemije se najemnikom, 
ki imajo poslovne prostore ali stavbe v lasti države ali obči-
ne, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O oprosti-
tvi bo odločal predstojnik upravljalca oz. organ odgovoren 
za izvrševanje proračuna občine.
 

   Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS
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Skrajšani plačilni roki proračunskih uporabnikov MF

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodar-
stvo (ZIUZEOP) skrajšuje plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem na osem dni. Plačilni rok osem 
dni velja za račune, ki so prejeti od 11. aprila. Navedena ureditev se predvidoma uporablja do 31. maja 2020.       
                                                                            Vir: revija IKS

Prepoved javnega prevoza – prihod na delo

Družba med epidemijo COVID-19 nemoteno posluje. 
Ima zmanjšana naročila, a ne znatno. Zaposluje deset 
delavcev. Nekateri so pred epidemijo COVID-19 prihajali 
na delo z lastnimi vozili, nekateri pa z javnim prevozom. 
V času prepovedi izvajanja javnega prevoza po odloku 
vlade vsi zaposleni prihajajo na delo z lastnimi vozili, saj 
nimajo možnosti uporabljati javni prevoz. Ali lahko druž-
ba zaposlenim neobdavčeno povrne strošek prevoza na 
delo in z njega v znesku 0,18 EUR za vsak polni prevoženi 
kilometer?

Odgovor: Da. Povračilo stroškov prevoza na delo in z nje-
ga se ne všteva v davčno osnovo do velikosti stroškov jav-
nega prevoza od mesta opravljanja dela do običajnega 
delavčevega prebivališča, ki je najbližje mestu opravlja-
nja dela, če je to oddaljeno od delavčevega običajnega 
prebivališča vsaj en kilometer. Po Uredbi o davčni obrav-

navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja ni določeno, da mora zaposleni uporabljati javni 
prevoz, določena je zgolj davčna obravnava. Za davčno 
obravnavo se povračila stroškov javnega prevoza ne všte-
vajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Če 
delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati jav-
nega prevoza, pa se v davčno osnovo ne všteva povračilo 
stroškov prevoza do 0,18 EUR za vsak polni kilometer raz-
dalje med običajnim prebivališčem in mestom opravlja-
nja dela. Po davčni praksi so utemeljeni razlogi predvsem: 
pomanjkanje javnega prevoza, časovno neustrezen voz-
ni red in manj ugoden delovni čas. Za obdobje, ko je na 
podlagi ukrepa vlade začasno ukinjen javni prevoz, je 
to eden od utemeljenih razlogov za uporabo osebnega 
vozila in posledično neobdavčeno povračilo stroškov do 
0,18 EUR za vsak polni prevoženi kilometer.    
     

Vir: https://www.zvezarfr.si

Informacije v zvezi z zahtevki za nadomestilo plače 
zaradi začasne nezmožnosti za delo v času epidemije - 
zahtevki COVID-19
Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS

Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020, 
v nadaljevanju: ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je 
zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do 
nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) tudi za obdobje, ki 
je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega za-
vezanca. 

Razširjena pravica do nadomestila plače pripada zavaro-
vancem za obdobje zadržanosti od uveljavitve ZIUZEOP 
(od vključno 11.4.2020) in do prenehanja razlogov za za-
časno zadržanost od dela, oziroma najdlje do preneha-
nja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada 
Republike Slovenije s sklepom, a ne več kot do 31. maja 
2020. 

Na spletni strani ZZZS so na povezavi  11. 4. 2020 - Na-
domestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - 
COVID-19: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/
55F91A45343677D6C125852D00303245, objavljene in-
formacije glede uveljavljanja nadomestila plače v zvezi 
z epidemijo COVID-19, specifičnih razlogov zadržanosti 
od dela (izolacija, poškodba pri delu v primeru okužbe na 
delovnem mestu) in glede odsotnosti  z dela zdravih oseb 
v času epidemije. Informacije o izhodiščih za obračun na-
domestila v breme ZZZS in načinu vlaganja zahtevkov po 
56. členu ZIUZEOP (t.i. COVID-19 zahtevkov) so objavlje-
ne na naslednjih povezavah:
 
•	 COVID-19 - zahtevki za refundacijo  - informacije 

za delodajalce, ki niso neposredni ali posredni upo-
rabniki proračuna Republike Slovenije. Ti vlagatelji 
posredujejo zahtevek za refundacijo nadomestil za 
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svoje delavce preko posebne spletne strani ZZZS. 
Vlaganje teh začasnih zahtevkov (le za april in maj 
2020)  preko portala SPOT oz. vmesnika eBOL in 
eNDM ni možno.  Povezava: https://zavezanec.zzzs.
si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-
-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-refun-
dacije-nadomestila-s-strani-delodajalcev-COVID19/  

 
•	 COVID-19 - zahtevki za direktno izplačilo - infor-

macije za samostojne zavezance, ki posredujejo iz-
polnjeno, lastnoročno podpisano in skenirano vlogo 
za neposredno izplačilo nadomestila preko elek-
tronskega predala območne enote ZZZS. Povezava: 
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/
nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-
-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samo-
stojnih-zavezancev-COVID19/ 

 

Običajne refundacijske zahtevke v breme OZZ oddaj-
te elektronsko preko portala SPOT

Običajne refundacijske zahtevke, torej zahtevke za ob-
dobje, ki se izplača delavcem v breme obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja glede na določbe Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vlagajo 
delodajalci na ZZZS na dosedanje možne načine in v do-
sedanji obliki:  s pisno vlogo na ZZZS, z elektronsko pre-
ko portala SPOT ali z uporabo vmesnika eBOL in eNDM. 
ZZZS delodajalce in računovodske servise naproša, da v 
času trajanja epidemije zahtevke v čim večji meri vlaga-
jo v elektronsko preko portala SPOT ali preko vmesnika 
eBOL in eNDM in ne v papirni obliki preko pošte.

(Vir: ZZZS)

Računovodska obravnava državne pomoči po 
interventnem megazakonu
Z ukrepi, ki jih določa interventni megazakon, bo Repu-
blika Slovenija posredno ali neposredno organizacijam 
povrnila del stroškov, ki so jih in jih še bodo utrpele za-
radi epidemije COVID-19. V večini primerov se ti ukrepi 
nanašajo na povrnitev nekaterih vrst stroškov dela, deni-
mo nadomestil za čakanje na delo, plačila prispevkov in 
podobno. Ali organizacija te ukrepe knjiži kot zmanjšanje 
stroškov dela?

Odgovor: Ne, ukrepi ustrezajo državnim podporam, kot 
jih določa SRS 11.35. Za pripoznanje državne pomoči, ki 
je namenjena pokritju stroškov, ki so že nastali, velja, da 

organizacija prejeta sredstva državne pomoči pripozna 
med prihodki. Gre za poslovne prihodke, ki jih razvrsti 
med poslovne prihodke, in sicer na konto podskupine 
768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Pri-
hodke v zvezi z državno pomočjo organizacija pripozna, 
če je prepričana, da ji pomoči ne bo treba vračati. V na-
sprotnem primeru mora njihovo pripoznanje odložiti do 
trenutka, ko ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje in ji pomo-
či ne bo treba vrniti. Najkasneje bo morala upravičenost 
presojati, ko bo sestavljala računovodske izkaze za leto 
2020. 

 (Vir: https://www.zvezarfr.si)

Sprememba Gradbenega zakona - podaljšanje 
prehodnega obdobja za izvajalce del v gradbeništvu  
Državni zbor RS je na izredni seji dne 29.4.2020dni sprejel 
spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje 
prehodno obdobje za izvajalce del (120. člen). Preho-
dno obdobje se podaljša za dve leti, to je do 31. maja 
2022.

Sprejeto pomeni, da imajo vsi tisti izvajalci, ki so svoje po-
slovanje pričeli že pred 1.6.2018 (takrat se je pričel upora-
bljati novi Gradbeni zakon), in ki delajo na novogradnjah 
ter še niso uredili zakonske zahteve (14. člen Gradbene-
ga zakona), da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno 
redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo 

in izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za iz-
polnitev tega pogoja še dve leti časa. Vsi kasneje regi-
strirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, 
pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja 
dejavnosti.

Ker večje število, predvsem manjših gradbenih obrtni-
kov in podjetij, tega pogoja še ne izpolnjuje, kar je delno 
posledica trenutnih okoliščin epidemije, delno pa tudi 
zaradi slabega odziva izvajalcev samih, je to pomemben 
dosežek, ki ga je Obrtno-podjetniška zbornica s svojimi 
strokovnimi sekcijami dosegla s pomočjo Državnega sve-
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ta RS in razumevanjem vseh poslanskih skupin v Držav-
nem zboru. V razpravi v Državnem zboru je bilo večkrat 
in jasno poudarjeno, da je to podaljšanje zadnja prilo-
žnost za vse, ki želijo poslovati v gradbeništvu, predvsem 
na novogradnjah, in predvidenih izpitov še niso opravili. 
Dve leti se sicer sliši kot dolgo obdobje, vendar je po-
trebno upoštevati, da pridobitev ustreznega izpita, 
na primer mojstrskega izpita, zahteva čas, ki ob op-
timalnem poteku aktivnosti traja približno eno leto 
do leto in pol.  Podoben čas je potreben za pridobitev 
delovodskega izpita. Za strokovni izpit pa je potrebno 
nekoliko manj časa, vendar je prijava nanj možna samo 
dvakrat letno (spomladi in jeseni).

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo po-
klicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj je najpri-
mernejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita, za 
področje del, ki jih posamezen izvajalec izvaja. Zadnji 
rok za prijavo na mojstrski izpit v letu 2020 je 25. sep-
tember letošnjega leta. Več informacij in potrebni pri-
javni obrazci so dosegljivi na naslednji povezavi: https://

www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-
izpiti. Po opravljenem mojstrskem izpitu, se predstavnik 
izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za tiste, ki 
opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij del na 
GZS, kjer se tudi opravljajo ti izpiti.

Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne izkušnje 
na področju vodenja del (gradbene, strojne in elektro 
stroke), pa je najprimernejša rešitev opravljanje stro-
kovnega izpita za vodenje del na Inženirski zbornici 
Slovenije. Pomembna je čimprejšnja prijava, ki jo je zara-
di povečanega povpraševanja zaenkrat potrebno oddati 
vsaj 70 dni pred posameznim izpitnim rokom.

Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, 
ki še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, 
delovodski, strokovni) oziroma ustrezne strokovne izo-
brazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da ta-
koj pristopijo k opravljanju teh izpitov in še pravočasno 
ujamejo zakonsko podaljšani rok.   
     

Vir: Janko Rozman, sekretar sekcij OZS

SEKCIJE
Davčna obravnava uničenja zalog 
zaradi zaprtja po odloku Vlade 

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji neka-
terim dejavnostim prepovedano ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev neposredno potrošnikom. Podjetja, ki se 
ukvarjajo z gostinsko, frizersko, kozmetično in podobno 
dejavnostjo, so morala zapreti vrata praktično čez noč, 
v zalogah pa je ostalo hitro pokvarljivo blago (živila, pi-
jača) in blago s kratkim rokom uporabe (npr. kozmetični 
preparati, ipd.), ki ga bo treba zavreči in odpisati. Količina 
odpisanega blaga bo najverjetneje višja od običajnega 
primanjkljaja, kot je določen s Pravilniku o stopnjah obi-
čajnega odpisa blaga - kala. 

FURS je v pojasnilu št. 0920-6330/2020-2 z dne 30.4.2020 
pojasnil davčno obravnavo uničenja zalog zaradi zaprtja 
dejavnosti po odloku Vlade z vidika DDV in DDPO.

1. DDV vidik 
V skladu s 17. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o dav-
ku na dodano vrednost se za dobavo blaga v skladu s 7. 
členom ZDDV-1 šteje tudi primanjkljaj blaga, razen pri-
manjkljaja in uničenj, nastalih zaradi višje sile.  Zapr-
tje dejavnosti kot posledica razglasitve epidemije se šteje 
za višjo silo, saj gre za izreden in nepričakovan dogodek. 
Ali se določen primanjkljaj blaga lahko šteje kot posledi-

co te višje sile, pa je treba ugotavljati v vsakem primeru 
posebej. Pri rešitvi vprašanja vzroka nastanka primanj-
kljaja blaga je treba razlikovati med blagom, ki je bilo 
nabavljeno v času, ko zaprtje dejavnosti zaradi epidemi-
je še ni bilo odrejeno, ter tistim, ki je bilo nabavljeno po 
vzpostavitvi tega stanja. Primanjkljaju (uničenju) blaga, 
ki je bilo nabavljeno v času po zaprtju dejavnosti zaradi 
epidemije, bi se davčni zavezanec ob potrebni skrbnosti 
lahko izognil. 

2. DDPO vidik 
Skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZDDPO-2, odhodki 
niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni 
pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle 
in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter 
dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi 
izrednih in nepogostih dogodkov, kot so naravne nesreče 
ali zaradi drugih izrednih in nepogostih dogodkov. 

V konkretnem primeru odpis blaga predstavlja odhod-
ke, ki so nastali zaradi izrednih in nepogostih dogodkov 
(epidemija virusa COVID-19), zato bodo ti odhodki tudi 
davčno priznani.
       
                Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS
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 POGOSTA VPRAŠANJA:
Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, 
mu tudi med tekom odpovednega roka ne more zagotavljati dela. Ali lahko delavcu odredi čakanje na 
delo?

Odgovor: Čakanje na delo je namenjeno ohranjanju zaposlitve. Delavcu, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi že 
odpovedana (ni pomembno, iz katerega razloga), pa delodajalec ne sme odrediti čakanja na delo niti po ZIUZEOP. 
Če mu bo delodajalec vseeno odredil, naj ne hodi na delo, mu mora plačati nadomestilo plače v velikosti 100 % 
osnove.

Delavec je zaposlen pri delodajalcu s krajšim delovnim časom 20 ur na teden zaradi starševstva in je na 
čakanju na delo. Koliko bo delodajalcu država povrnila?

Odgovor: Delodajalec lahko odredi čakanje na delo po ZIUZEOP vsem delavcem. Tistim, ki delajo s krajšim delov-
nim časom po volji pogodbenih strank (65. člen ZDR-1), in tistim, ki tako delajo na podlagi predpisov o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu 
(67. člen ZDR-1). Če je delavec ob napotitvi na čakanje na delo ali med njegovim trajanjem uveljavil oziroma je 
upravičen do dela s krajšim delovnim časom (ne glede na razlog) in prejema delno nadomestilo na podlagi pred-
pisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi 
predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, se delodajalcu nadomestilo plače v tem času 
izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži pravico do prejemkov oziroma do plačila prispevkov iz socialnih 
zavarovanj, kot da bi delal (27/2 ZIUZEOP).

Odpiramo terase lokalov. Nekaj delavcem imamo na čakanju iz poslovnega razloga, nekaj zaradi višje sile 
(varujejo otroke). Ne vemo, koliko bo dela. Ali lahko nekaj delavcev pokličemo na delo, za ostalo pomoč 
pa najamemo študente?

Odgovor: Lahko. Ker lahko gostinci odprejo terase lokalov, to še ne pomeni, da morajo na delo poklicati vse de-
lavce. Glede na nepredviden tok dogodkov, lahko najprej iz čakanja pokličejo le nekaj delavcev, ostali pa ostanejo 
še doma. Za pomoč pa lahko najamejo tudi študente. Ne glede na to, da so nekateri delavci na čakanju na delo iz 
poslovnega razloga. ZIUZEOP v zvezi s tem nima nobenih omejitev in študentska pomoč tudi ni razlog, da delo-
dajalec za delavce, ki so na čakanju, ne bi bil, ob izpolnjevanju pogojev, upravičen do povračila nadomestila plače 
in oproščen plačila prispevkov za socialno varnost.

 

Pri vpoklicu delavca za več kot 7 dni ni 
potrebna nova vloga, ampak le nova odredba
ZRSZ sporoča, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. 
Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. 
dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čaka-
nje na elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače 
(11065-xxx/2020).    

(Vir: ZRSZ)
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec APRIL 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2020 1.799,66 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo 
FURS 10.12.2019):

  

nad do

708,33 16%

708,33 2.083,33 113,33 +26% nad 708,33

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39% nad 4.166,67

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.500,00 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 
€. Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2020 dalje znaša  940,58 €  (Ur.l. RS 
83/2018). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec APRIL 2020 upoštevaj-
te 20 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 176 ur. Regres 
za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi 
od 1. 8. 2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in 

načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 

1.4.2020 dalje v višini 36,56 € (Ur.l.RS 18/20), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačni-
ka – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 
od PP) v znesku 9,23 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   27,69 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 36,92 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1. 10. 2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države   SI56  0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
• PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
Skupaj 255 (2040) 7 (56) 262 2.096

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  APRIL 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

1.753,84  

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

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP):  1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.753,84  =  1.052,30 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.753,84 x 3,5 =  6.138,44 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali 
če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.    

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja veza-
ne na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za 
izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, 
za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od izplačila od 1.3.2020 do 31.12.2020, 
znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 €.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. 
člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1.1.2020 
do 29.2.2020 znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 
znaša 1.681,55 EUR). 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 
2020 do 31.12.2020 znaša 1.017,23 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za 
leto 2019 znaša 1.753,84 €). 

Vir: FURS


