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Korona paket 8 – krizni dodatek 

Vir: 

 UL RS  št. 15 z dne 04.02.2021  - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) – krizni 
dodatek 

 Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju | FINANČNA UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
  

1. Zaključek plač / Korona - paket 8 / Generiranje KRIZNEGA DODATKA 
 
Povzetek iz Uradnega lista: 
4. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19  

26. člen  
 
(1) Ne glede na prvi odstavek 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) 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, izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni 
dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.  
 
(2) Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka iz prejšnjega 
odstavka. 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.  
 
(3) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka iz 
prvega odstavka tega člena sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v 
primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja. 
 
Če ste že ročno vnašali delavcem zneske kriznega dodatka v evidenco dela, potem te obdelave ne poženete. 
Ročni zapisi, se vam bodo brisali. 
 
Vhodni podatki: 

Polje Opis 

Tekoči obračun tekoča šifra obračuna plače pri katerem se bo obračunal krizni dodatek 

Arhiviran obračun šifra obračuna plače iz arhiva za november 2020 

Krizni dodatek dec šifra vrste izplačila za krizni dodatek, ki je bil izplačan decembra 

Krizni dodatek 
izplač. 

šifra vrste izplačila za krizni dodatek, ki se bo izplačal pri januarski plači. Lahko ista 
šifra kot v decembru. 

Opravljene ure Izberete vrste izplačila, za katere delavcu pripada krizni dodatek. Te opravljene ure 
se berejo iz decembrskega obračuna. 

2x min. plača zapiše se znesek 1881,16 

 
 

Obdelava iz arhivskega obračuna za november 2020 preveri ali ima delavec nižjo ali enako bruto plačo kot je 
2x min. plača in nima že izplačanega kriznega dodatka v decembru 2020. 
Za te delavce se iz obračuna za decembrsko plačo 2020 preberejo opravljene ure. Iz opravljenih ur se 
izračuna sorazmerni znesek kriznega dodatka in se ta znesek zapiše v evidenco mesečnih podatkov. 
Krizni dodatek = (opravljene ure delavca / mesečni fond ur) * 200,00  
 
Če se program ponovno zažene se vrsta izplačila za izbrani tekoči obračun zbriše iz evidence in ponovno 
zapiše. Če imate za katere delavce specifičen izračun, lahko znesek ročno popravite v evidenci mesečnih 
podatkov. 
 
Če uporabljate isti VP kriznega dodatka kot pri dec. plači , morate na vrsti izplačila spremeniti formulo, iz 
zavihka Seštevanje brisati vrste izplačil. 
 
 

https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/
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Nastavitve / vrste izplačil / Obrazec 
 

 
 
 

2. Zaključek plač / Korona - paket 8 / Izpis obrazca REK-1 
 
Ta REK izpišejo samo podjetja, ki obračunavajo krizni dodatek, ostali izpišete iz Zaključek plač / Izpis obrazca 
REK-1 
 
Na obrazec je dodano polje krizni dodatek. Izbere se šifra kriznega dodatka, ki ste ga obračunali pod točko 1. 
 
Kreirata se dva REK-1 obrazca. Prvi je za plačo vrsta dohodka 1001, drugi je za krizni dodatek vrsta dohodka 
1190 – Dohodek iz delovnega razmerja (ime xml datoteke REK_1_6_1190.Xml).   
Plačo in krizni dodatek obračunate v istem obračunu. V tem obračunu pa ne obračunavajte druge vrste 
dohodka npr: odpravnina, jubilejna – za te dohodke odprite svoj obračun. 

 

3. Še nekaj določil iz zakona, ki se nanašajo na plačo v letu 2021 
 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
 

 28. člen – minimalna osnova za obračun prispevkov 
Ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju je najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila 

plače, izplačane za mesece od julija do decembra 2021, minimalna plača. 



3 
 

 

 29. člen – minimalna plača 

(1) Delodajalec je za vsakega delavca, 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.  

(2) 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 iz prejšnjega odstavka sorazmerno 

delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. 

(5) Za pridobitev subvencije delodajalcu iz prvega odstavka delodajalec preko informacijskega sistema FURS 

predloži izjavo. 

(7) Delodajalec je do subvencije upravičen za plačilo dela od 1. januarja do 30. junija 2021. 

 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  

 

- 31. člen – kratkotrajna bolezen 

Kratkotrajna bolezen do 3 dni – možnost koriščenja 1x letno brez bolniškega lista -> podaljšano do 

31.12.2021 

 

 Začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Možnost koriščenja čakanja na delo podaljšano do 30.04.2021.  


