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UVOD 
 

Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na 

podlagi ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene 

neto izgube v upravičenem obdobju.  

 

Dejanska višina upada prihodkov iz prodaje ter ocenjene izgube se lahko ugotovi šele po poteku 

upravičenega obdobja, torej šele po vložitvi izjave za izplačilo sredstev za upravičeno obdobje.  

 

Tretji odstavek 112. člena ZIUOPDVE določa, da če upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih 

stroškov prejme višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih 

podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti. 

 

Za namene ugotovitve upravičenosti do izplačila sredstev iz naslova ukrepa povračila nekritih 

fiksnih stroškov je potrebno po poteku upravičenega obdobja pripraviti izkaz poslovnega izida za 

upravičeno obdobje, iz katerega je mogoče ugotoviti relevantne podatke (podatki o prihodkih iz 

prodaje ter podatki o dejanski neto izgubi v upravičenem obdobju), ter na njihovi podlagi 

ugotoviti, kolikšen znaša dejanski upad prihodkov v upravičenem obdobju glede na 

obdobje primerjave in kolikšna je dejanska izguba v upravičenem obdobju. Navedeno velja 

tudi za upravičence, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov 

skladno z davčno zakonodajo. Poslovni izid se pripravi v skladu z računovodskimi 

standardi in na podlagi verodostojnih listin.  

 

V skladu s četrtim odstavkom 112. člena ZIUOPDVE upravičenec, ki je uveljavil pomoč v obliki 

delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno 

pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za 

predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki 

vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna 

davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od 

vročitve odločbe. 

 

Za pravilen izračun višine nekritih fiksnih stroškov v nadaljevanju podajamo način izračuna.  
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IZJAVA NFS ZA OBDOBJE Q4/2020 = 1.10.2020 - 31.12.2020 
 

PODATEK NA OBRAZCU 
OBDOBJE Q4/2020  

(po PKP6 do 31.12.2020, po PKP7 do 15.1.2021) 

Datum registracije 

Za pravilen izračun NFS so pomembni datumi registracije: 

 do vključno 1.1.2019 

 od 2.1.2019 do vključno 1.10.2019 

 po 2.10.2019 do vključno 1.9.2020 
 

Pri FOD mora biti upoštevan datum registracije tiste dejavnosti, ki 
se  neprekinjeno opravlja do vključno 1.9.2020.  
 
Primer: FOD je bil npr. registriran od 1.3.2019 do 1.12.2019, nato je 
prekinil s vsakršnim poslovanjem in se ponovno registriral 1.7.2020. 
V tem primeru mora biti upoštevan datum registracije 1.7.2020.  
 
Celotno obdobje poslovanja se vključi v podatek o številu dni 
poslovanja, ki je upoštevan v izračunih. 
 
Če se je zavezanec statusno preoblikoval, se upošteva datum 
registracije predhodnika (pri preoblikovanju iz FOD v PO), oziroma 
prvi naslednji dan po obračunskem dnevu (če gre za ustanovitev 
nove PO, ki je registrirana kasneje). V tem primeru se mora tudi 
upoštevati ustrezne prihodke od prodaje predhodnika in jih prišteti. 

Število zaposlenih za 
nedoločen čas in 
zavarovanih na podlagi 15. 
in 16. člena ZPIZ-2 na dan 
oddaje vloge 

Izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov ni možno oddati, 
če zavezanec nima zaposlenih, ni samozaposlen ali ustrezno 
zavarovan družbenik oz. delničar. 
 
Za izjave, vložene do 31.12.2020 je bilo možno vpisati le število 
zaposlenih za nedoločen čas in število zavarovanih na podlagi 15. in 
16. člena ZPIZ-2 na dan oddaje vloge. 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.12.2019 
do 30.11.2020, vključno s 
številom zavarovanih na 
podlagi 15. in 16. člena 
ZPIZ-2 

Upošteva se povprečno število zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v 
obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Prav tako se 
upošteva tudi samozaposleno osebo, zavarovano na podlagi 15. 
člena ZPIZ-2 ali družbenika oz. ustanovitelja, zavarovanega na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2. 
  
Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v  
navedenem obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo in 
nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure 
na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v 
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih 
sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne 
bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih 
delovnih ur za to obdobje, in sicer na dve decimalki natančno. Za ta 
namen se kot izplačila iz lastnih sredstev oziroma izplačila v breme 
delodajalca smatrajo vse plače in vsa nadomestila, ki jih delodajalec 



  Stran 4 od 16 

 

izplača, ne glede na to, da so mu lahko nekatera izplačila naknadno 
refundirana iz javno finančnih virov. 
Na podlagi tega podatka se izračuna omejitev višine nekritih fiksnih 
stroškov v višini 1.000 evrov na mesec v upravičenem obdobju na 
število tako zaposlenih oz. zavarovanih oseb. Pri upadu prihodkov 
za več kot 70% pa se upošteva limit 2.000 evrov na mesec na število 
zaposlenih oz. zavarovanih oseb. 
 
PRIMER IZRAČUNA: 
Podjetje A je v obdobju 1.12.2019 - 30.11.2020 (366 dni)  
zaposlovalo: 
a) 5 oseb za polni delovni čas (366 dni po 8 ur); 
b) 4 osebe za krajši delovni čas (366 dni po 4 ure); 
c) 4 osebe za krajši delovni čas (366 dni po 2 uri); 
d) 1 oseba je bila v tem obdobju zaposlena za polni delovni čas za 

6 mesecev (od 1.1. 2020 do 1. 7. 2020) - 188 delovnih dni po 8 
ur 

 
Izračun povprečnega števila zaposlenih: 
a) 5 polno zaposlenih v obdobju = 5 zaposlenih 
b) 4 zaposleni * (4ure (število delovnih ur) / 8 ur (število ur s 

polnim delovnim časom) * (366 delovnih dni / 366 dni v 
obdobju)) = 2 zaposlena 

c) 4 zaposleni * (2uri (število delovnih ur) / 8 ur (število ur s 
polnim delovnim časom)*(366 delovnih dni/366 dni v 
obdobju)) = 1 zaposlen 

d) 1 zaposleni * (8ur (število delovnih ur ) / 8 ur (število ur s 
polnim delovnim časom) * (188 delovnih dni / 366 dni v 
obdobju)) = 0,5 zaposlenega 

 
Podjetje A je v obdobju 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 imelo povprečno 
8,5 zaposlenih oseb 

REGISTRIRANI DO VKLJUČNO 1.1.2019 

Prihodki od prodaje od 
1.10.2020 do 31.12.2020 

 VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.10.2020 
do 31.12.2020  

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po 
stanju na dan 31.12.2020 

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.10.2020 do 31.12.2020 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN PO PKP7: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Povprečno 
število zaposlenih od 1.10.2020 do 31.12.2020  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Vrednost 
osnovnih sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.12.2020 
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Prihodki od prodaje v 
obdobju od 1.10.2019 do 
31.12.2019 

VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.10.2019 
do 31.12.2019 

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po 
stanju na dan 31.12.2019 

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.10.2019 do 31.12.2019 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN PO PKP7: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.10.2019 do 31.12.2019 / Povprečno 
število zaposlenih od 1.10.2019 do 31.12.2019  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje od 1.10.2019 do 31.12.2019 / Vrednost 
osnovnih sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.12.2019 

Ocena upada prihodkov 
od prodaje [v %] 

IZRAČUN: 
Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 
(1 - (Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Prihodki od 
prodaje od 1.10.2019 do 31.12.2019)) * 100 
 
IZRAČUN PO PKP7: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 
sredstev:  
(1 – (Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 - povprečje 
glede na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od 1.10.2019 do 
31.12.2019 - povprečje glede na podlago v deležu)) * 100 

Celoletni prihodki od 
prodaje od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019  

VPIS 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 0,012 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: stopnja = 0,006 
 
IZRAČUN:  
Celoletni prihodki od prodaje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 * 
{stopnja} * 3 

Omejitev 1.000 ali 2.000 
evrov mesečno na 
zaposlenega ali 
zavarovanega na podlagi 
15. ali 16. člena ZPIZ-2, 
glede na odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči po 
točki 3.1. ali 3.12 Sporočila 
Komisije Začasni okvir za 
ukrepe državnih pomoči 
COVID-19 

 izračun po dejanskih prihodkih = max 3.000.000€ brez 
odštevanja že prejetih pomoči iz seznama 

 izračun po povprečnem številu zaposlenih ali osnovnih 
sredstvih = max 800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 
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Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 
2020  

 VPIS 

Velikost podjetja glede na 
prilogo 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014  

PRAVILO: 
{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 

Ocena dodatne omejitve 
glede neto izgube in 
velikosti podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna): stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 
IZRAČUN: 
Neto izguba * {Stopnja}  

REGISTRIRANI OD 2.1.2019 DO VKLJUČNO 1.10.2019 

Prihodki od prodaje od 
1.10.2020 do 31.12.2020 

 VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.10.2020 
do 31.12.2020  

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po 
stanju na dan 31.12.2020 

Po PKP6 (do 31.12.2020): / 
Po PKP7 (do 15.1.2021): VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.10.2020 do 31.12.2020 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN PO PKP7: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Povprečno 
število zaposlenih od 1.10.2020 do 31.12.2020  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Vrednost 
osnovnih sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.12.2020 

Ocena upada prihodkov 
od prodaje [v %] 

IZRAČUN: 
Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 
(1 - (Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 / Prihodki od 
prodaje od 1.10.2019 do 31.12.2019)) * 100 
 
IZRAČUN PO PKP7: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 
sredstev:  
(1 – (Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 - povprečje 
glede na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od 1.10.2019 do 
31.12.2019 - povprečje glede na podlago v deležu)) * 100 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od datuma 
registracije do 31.12.2019 

VPIS 

Število dni poslovanja 1 
IZRAČUN: 
št. dni {Datum registracije} - 31.12.2019 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 1,2% 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: stopnja = 0,6% 
 
IZRAČUN:  
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(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 
31.12.2019 / število dni poslovanja 1) * 365 * {Stopnja} * 3 

Omejitev 1.000 ali 2.000 
evrov mesečno na 
zaposlenega ali 
zavarovanega na podlagi 
15. ali 16. člena ZPIZ-2, 
glede na odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči po 
točki 3.1. ali 3.12 Sporočila 
Komisije Začasni okvir za 
ukrepe državnih pomoči 
COVID-19 

 registrirani pred 1.10.2019 IN izračun po dejanskih prihodkih = 
max 3.000.000€ brez odštevanja že prejetih pomoči iz seznama 

 registrirani od 1.10.2019 dalje ter vsi z izračunom po 
povprečnem številu zaposlenih in osnovnih sredstvih =  
max 800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 

Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 
2020  

 VPIS 

Velikost podjetja glede na 
prilogo 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014  

PRAVILO: 
{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 

Ocena dodatne omejitve 
glede neto izgube in 
velikosti podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna): stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 
IZRAČUN: 
Neto izguba * {Stopnja}  

REGISTRIRANI OD 2.10.2019 DO VKLJUČNO 1.9.2020 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od datuma 
registracije do 1.9.2020  

VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od datuma 
registracije do 1.9.2020  

VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po 
stanju na dan 1.9.2020 

VPIS 

Prihodki od prodaje od 
datuma registracije  do 
1.9.2020  - povprečje 
glede na podlago v deležu 

IZRAČUN PO PKP7: 

Podlaga = povprečno število zaposlenih:  

(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 1.9.2020 

* 92 / število dni poslovanja 2) / Povprečno število zaposlenih od 

datuma registracije do 1.9.2020  

Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 

(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 1.9.2020 

* 92 / število dni poslovanja 2) / Vrednost osnovnih sredstev, brez 

zemljišč, po stanju na dan 1.9.2020  
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Število dni poslovanja 2 

IZRAČUN: 

št. dni {Datum registracije} - 1.9.2020 

Ocena upada prihodkov 
od prodaje [v %] 

IZRAČUN: 

Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 

(1 – ((Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 * število dni 

poslovanja 2) / (Prihodki od prodaje v obdobju od datuma 

registracije do 1.9.2020 * 92))) * 100 

IZRAČUN PO PKP7: 

Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 

sredstev:  

(1 - (Prihodki od prodaje od 1.10.2020 do 31.12.2020 - povprečje 
glede na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od datuma 
registracije do 31.12.2020 - povprečje glede na podlago v deležu)) 
* 100 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 1,2% 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: stopnja = 0,6% 
 

IZRAČUN:  

Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 1.9.2020 
/ število dni poslovanja 2) * 365 * {Stopnja} * 3 

Omejitev 1.000 ali 2.000 
evrov mesečno na 
zaposlenega ali 
zavarovanega na podlagi 
15. ali 16. člena ZPIZ-2, 
glede na odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči po 
točki 3.1. ali 3.12 Sporočila 
Komisije Začasni okvir za 
ukrepe državnih pomoči 
COVID-19 

 registrirani od 1.10.2019 dalje ter vsi z izračunom po 
povprečnem številu zaposlenih in osnovnih sredstvih =  

       max 800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 

Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 
2020  

VPIS 

Velikost podjetja glede na 
prilogo 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014  

PRAVILO: 

{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 

Ocena dodatne omejitve 
glede neto izgube in 
velikosti podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna): stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 

IZRAČUN: 

Neto izguba * {Stopnja}  
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Zavezancem, ki so deregistrirani pred zaključkom obdobja Q4/2020 se višina delnega povračila 
za nekrite fiksne stroške sorazmerno preračuna glede na dejansko število dni poslovanja: 
 
Če je datum deregistracije < 31.12.2020: 
 
IZRAČUN: 
Izračunani najnižji znesek za izplačilo NFS * št.dni (1.10.2020 do vključno dneva deregistracije) / 
92 
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IZJAVA NFS ZA OBDOBJE Q1/2021 = 1.1.2021 - 31.3.2021 
 

PODATEK NA 
OBRAZCU 

OBDOBJE Q1/2021 

Datum registracije 

V tem obdobju so za pravilen izračun NFS pomembni datumi 
registracije: 

 do vključno 1.1.2019 

 od 2.1.2019 do vključno 1.10.2019 

 od vključno 2.10.2019 do vključno 1.9.2020 
 
Pri FOD mora biti upoštevan datum registracije tiste dejavnosti, ki se  
neprekinjeno opravlja do vključno 1.9.2020.  
 
Primer: FOD je bil npr. registriran od  1.3.2019 do 1.12.2019, nato 
prekinil s vsakršnim poslovanjem in se ponovno registriral 1.7.2020. 
V tem primeru mora biti upoštevan datum registracije 1.7.2020.  
 
Celotno obdobje poslovanja se vključi v podatek o številu dni 
poslovanja, ki je upoštevan v izračunih. 
 
Če se je zavezanec statusno preoblikoval, se upošteva datum 
registracije predhodnika (pri preoblikovanju iz FOD v PO), oziroma 
prvi naslednji dan po obračunskem dnevu (če gre za ustanovitev nove 
PO, ki je registrirana kasneje). V tem primeru se mora tudi upoštevati 
ustrezne prihodke od prodaje predhodnika in jih prišteti. 

Povprečno število 
zaposlenih od 
1.12.2019 do 
30.11.2020, vključno s 
številom zavarovanih 
na podlagi 15. in 16. 
člena ZPIZ-2 

Upošteva se povprečno število zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v 
obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Prav tako se 
upošteva tudi samozaposleno osebo, zavarovano na podlagi 15. 
člena ZPIZ-2 ali družbenika oz. ustanovitelja, zavarovanega na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2. 
 
Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v  
navedenem obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo in 
nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na 
delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v 
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih 
sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne 
bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih 
delovnih ur za to obdobje, in sicer na dve decimalki natančno. Za ta 
namen se kot izplačila iz lastnih sredstev oziroma izplačila v breme 
delodajalca smatrajo vse plače in vsa nadomestila, ki jih delodajalec 
izplača, ne glede na to, da so mu lahko nekatera izplačila naknadno 
refundirana iz javno finančnih virov. 
   
Na podlagi tega podatka se izračuna omejitev višine nekritih fiksnih 
stroškov v višini 1.000 evrov na mesec v upravičenem obdobju na 
število tako zaposlenih oz. zavarovanih oseb. Pri upadu prihodkov za 
več kot 70% pa se upošteva limit 2.000 evrov na mesec na število 
zaposlenih oz. zavarovanih oseb. 
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PRIMER IZRAČUNA: 
Podjetje A je v obdobju 1. 12. 2019 - 30. 11. 2020 (366 dni)  
zaposlovalo: 
e) 5 oseb za polni delovni čas (366 dni po 8 ur); 
f) 4 osebe za krajši delovni čas (366 dni po 4 ure); 
g) 4 osebe za krajši delovni čas (366 dni po 2 uri); 
h) 1 oseba je bila v tem obdobju zaposlena za polni delovni čas za 6 

mesecev (od 1.1. 2020 do 1. 7. 2020) -  188 delovnih dni po 8 ur 
 
Izračun povprečnega števila zaposlenih: 
e) 5 polno zaposlenih v obdobju = 5 zaposlenih 
f) 4 zaposleni * (4ure (število delovnih ur) / 8 ur (število ur s 

polnim delovnim časom) * (366 delovnih dni / 366 dni v 
obdobju)) = 2 zaposlena 

g) 4 zaposleni * (2uri (število delovnih ur) / 8 ur (število ur s polnim 
delovnim časom)*(366 delovnih dni/366 dni v obdobju)) = 1 
zaposlen 

h) 1 zaposleni * (8ur (število delovnih ur ) / 8 ur (število ur s polnim 
delovnim časom) * (188 delovnih dni / 366 dni v obdobju)) = 0,5 
zaposlenega 

 
Podjetje A je v obdobju 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 imelo povprečno 
8,5 zaposlenih oseb 

REGISTRIRANI DO VKLJUČNO 1.1.2019 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 

 VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 
do 31.3.2021  

VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 
po stanju na dan 
31.3.2021 

VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 / Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 do 31.3.2021  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev: 
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 /  Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.3.2021 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od 1.1.2019 
do 31.3.2019 

VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2019 
do 31.3.2019 

 VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 

 VPIS 
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po stanju na dan 
31.3.2019 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2019 do 31.3.2019 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 / Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2019 do 31.3.2019  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 /  Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.3.2019 

Ocena upada 
prihodkov od prodaje 
[v %] 

IZRAČUN: 
Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 
(1 - (Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 / Prihodki od 
prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019)) * 100 
 
Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 
sredstev:  
(1 – (Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 - povprečje glede 
na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 
- povprečje glede na podlago v deležu))*100 

Celoletni prihodki od 
prodaje od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019  

VPIS 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 0,012 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: stopnja = 0,006 
 
IZRAČUN:  
Celoletni prihodki od prodaje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 * 
{Stopnja} * 3 

Omejitev 1.000 ali 
2.000 evrov mesečno 
na zaposlenega ali 
zavarovanega na 
podlagi 15. ali 16. člena 
ZPIZ-2, glede na 
odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči 
po točki 3.1. ali 3.12 
Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe 
državnih pomoči 
COVID-19 

 izračun po dejanskih prihodkih = max 10.000.000€ brez 
odštevanja že prejetih pomoči iz seznama 

 izračunom po povprečnem št. zaposlenih ali po osnovnih 
sredstvih = max 1.800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 

Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca 
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 
2021  

 VPIS 

Velikost podjetja glede 
na prilogo 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 
651/2014  

PRAVILO: 
{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 
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Ocena dodatne 
omejitve glede neto 
izgube in velikosti 
podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna: stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 
IZRAČUN: 
Neto izguba *{Stopnja}  

REGISTRIRANI OD 2.1.2019 do 1.10.2019 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 

 VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 
do 31.3.2021  

VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 
po stanju na dan 
31.3.2021 

VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 / Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 do 31.3.2021  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev: 
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 /  Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.3.2021 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od 1.1.2019 
do 31.3.2019 

IZRAČUN:  
Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 31.12.2019 
/ število dni poslovanja 1 * 90  

Povprečno število 
zaposlenih 1.1.2019 do 
31.3.2019 

 VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 
po stanju na dan 
31.3.2019 

 VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2019 do 31.3.2019 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 / Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2019 do 31.3.2019  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 /  Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.3.2019 

Ocena upada 
prihodkov od prodaje 
[v %] 

IZRAČUN: 
Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 
(1 - (Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 / Prihodki od 
prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019)) * 100 
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Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 
sredstev:  
(1 – (Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 - povprečje glede 
na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od 1.1.2019 do 31.3.2019 
- povprečje glede na podlago v deležu))*100 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od datuma 
registracije do 
31.12.2019 

VPIS 

Število dni poslovanja 1 
IZRAČUN: 
št. dni {Datum registracije} - 31.12.2019 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 1,2% 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: 0,6% 
 
IZRAČUN:  
(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 
31.12.2019 / število dni poslovanja 1) *365 *{Stopnja} * 3 

Omejitev 1.000 ali 
2.000 evrov mesečno 
na zaposlenega ali 
zavarovanega na 
podlagi 15. ali 16. člena 
ZPIZ-2, glede na 
odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči 
po točki 3.1. ali 3.12 
Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe 
državnih pomoči 
COVID-19 

 max 1.800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 

Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca 
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 
2021  

 VPIS 

Velikost podjetja glede 
na prilogo 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 
651/2014  

PRAVILO: 
{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 

Ocena dodatne 
omejitve glede neto 
izgube in velikosti 
podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna: stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 
IZRAČUN: 
Neto izguba *{Stopnja}  

REGISTRIRANI OD 2.10.2019 DO VKLJUČNO 1.9.2020 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 

 VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 
do 31.3.2021  

VPIS 
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Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 
po stanju na dan 
31.3.2021 

VPIS 

Prihodki od prodaje od 
1.1.2021 do 31.3.2021 - 
povprečje glede na 
podlago v deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 / Povprečno število 
zaposlenih od 1.1.2021 do 31.3.2021  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev: 
Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 /  Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, po stanju na dan 31.3.2021 

Prihodki od prodaje v 
obdobju od datuma 
registracije do 1.9.2020  

VPIS 

Povprečno število 
zaposlenih od datuma 
registracije do 1.9.2020  

VPIS 

Vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, 
po stanju na dan 
1.9.2020 

VPIS 

Prihodki od prodaje od 
datuma registracije do 
1.9.2020  - povprečje 
glede na podlago v 
deležu 

IZRAČUN: 
Podlaga = povprečno število zaposlenih:  
(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 1.9.2020 * 
90 / število dni poslovanja 2) / Povprečno število zaposlenih od 
datuma registracije do 1.9.2020  
 
Podlaga = vrednost osnovnih sredstev 
(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije  do 1.9.2020 
* 90 / število dni poslovanja 2) / Vrednost osnovnih sredstev, brez 
zemljišč, po stanju na dan 1.9.2020  

Število dni poslovanja 2 
IZRAČUN: 
št. dni {Datum registracije} - 1.9.2020 

Ocena upada 
prihodkov od prodaje 
[v %] 

IZRAČUN: 
Podlaga = dejanski prihodki od prodaje: 
(1 – ((Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 * število dni 
poslovanja 2) / (Prihodki od prodaje v obdobju od datuma 
registracije do 1.9.2020 * 90))) * 100 
 
Podlaga = povprečno število zaposlenih ALI vrednost osnovnih 
sredstev:  
(1 - (Prihodki od prodaje od 1.1.2021 do 31.3.2021 - povprečje glede 
na podlago v deležu / Prihodki od prodaje od datuma registracije  do 
1.9.2020  - povprečje glede na podlago v deležu))*100 

Višina nekritih fiksnih 
stroškov  

 če je upad > 70%: stopnja = 0,012 

 če je upad  ≥ 30% do vključno  ≤ 70%: stopnja = 0,006 
 
IZRAČUN:  
(Prihodki od prodaje v obdobju od datuma registracije do 1.9.2020 / 
število dni poslovanja 2) * 365 * {Stopnja} * 3 
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Omejitev 1.000 ali 
2.000 evrov mesečno 
na zaposlenega ali 
zavarovanega na 
podlagi 15. ali 16. člena 
ZPIZ-2, glede na 
odstotek upada 

 če je upad ≥ 70%: 2.000 € na zaposlenega na mesec  

 če je upad < 70%: 1.000 € na zaposlenega na mesec 

Omejitev višine pomoči 
po točki 3.1. ali 3.12 
Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe 
državnih pomoči 
COVID-19 

 max 1.800.000€ - že izplačane pomoči iz seznama 

Ocena - Neto izguba 
(AOP187) upravičenca 
od 1. 1. 20201 do 31. 3. 
2021  

 VPIS 

Velikost podjetja glede 
na prilogo 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 
651/2014  

PRAVILO: 
{Število zaposlenih} ≥ 50: podjetje ni mikro ali majhno 

Ocena dodatne 
omejitve glede neto 
izgube in velikosti 
podjetja 

 če je velikost podjetja mikro ali majhna: stopnja = 0,9 

 če je velikost podjetja srednje ali veliko: stopnja = 0,7 
 
IZRAČUN: 
Neto izguba *{Stopnja}  

 

 

Zavezancem, ki so deregistrirani pred zaključkom obdobja Q1/2021 se višina delnega povračila 
za nekrite fiksne stroške sorazmerno preračuna glede na dejansko število dni poslovanja: 
 
Če je datum deregistracije < 31.3.2021: 
 
IZRAČUN: 
Izračunani najnižji znesek NFS * št.dni (1.1.2021 do vključno dneva deregistracije) / 90 
 

 


