
 

Priloga 1: Obrazec za oceno škode  

 

 

I.  PODJETJE–- UPRAVIČENEC 
 

I.1. PODJETJE (enako kot registracija): 

dolgi naziv: ______________________________________________________________ 

naslov:__________________________________________________________________ 

telefon:_________________________________________________________________  

e-mail:__________________________________________________________________ 

spletna stran:_____________________________________________________________ 

 

I. 2. DIREKTOR:__________________________________________________________ 

I. 3. MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: ________________________________________ 

I. 4. ID ŠTEVILKA ZA DDV ALI DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA: __________________ 



II.  ŠKODA ZARADI ZMANJŠANJA DODANE VREDNOSTI 

II.1:  Izračun povprečnih mesečnih vrednosti ustvarjene dodane vrednosti podjetja za obdobje 

zadnjih dvanajstih mesecev pred epidemijo (v eurih)  
 

 

Št. mesecev 

pred 

epidemijo 

Dodana  

vrednost 

 

Kosmati donos 

iz poslovanja 

(AOP 126) 

Stroški blaga, 

materiala in 

storitev 

(AOP 128) 

Drugi poslovni 

odhodki  

(AOP 148) 

  A=B-C-D B C D 

1 marec 19     

2 april 19     

3 maj 19     

4 junij 19     

5 julij 19     

6 avgust 19     

7 september 19     

8 oktober 19     

9 november 19     

10 december 19     

11 januar 20     

12 februar 20     

 SKUPAJ  

 Povprečje*  

*Aritmetična sredina 

 

II.2:   Dosežena mesečna dodana vrednost v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP (v eurih)  

 

 

Obdobje 

iz 20. 

člena 

ZIUZEOP 

Dodana  

vrednost 

 

Kosmati donos 

iz poslovanja 

(AOP 126) 

Stroški blaga, 

materiala in 

storitev 

(AOP 128) 

Drugi poslovni 

odhodki  

(AOP 148) 

  A=B-C-D B C D 

1 marec 20     

2 april 20     

3 maj 20     

4 (junij 20)     

 SKUPAJ  

 

 



II.2:   Ocena škode zaradi zmanjšanja dodane vrednosti (v eurih):  

 

 

Obdobje iz 

20. člena 

ZIUZEOP 

Dodana  

vrednost 

Povprečna dodana 

vrednost 
Ocena škode 

  E F G = F - E 

1 marec 20    

2 april 20    

3 maj 20    

4 (junij 20)    

 SKUPAJ II.2    

 

 

III.  ŠKODA ZARADI DODATNIH STROŠKOV (v eurih):  
 

 

obdobje iz 

20. člena 

ZIUZEOP 

Izplačan krizni 

dodatek 

Dodatni stroški nakupa 

zaščitne opreme in 

najema dodatnega 

varnostnega osebja,  v 

skladu s Smernicami 

nacionalnega inštituta
1
 

Skupaj 

1 marec 20    

2 april 20    

3 maj 20    

4 (junij 20)    

 SKUPAJ III.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Dodatni stroški, ki so jih imela podjetja izključno zaradi zagotavljanja zajezitve in omejitve posledic epidemije v skladu 

z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za varno izvajanje posameznih dejavnosti. Upoštevajo se 

le dodatni stroški, nastali v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP.  



 

 

IV.  DRUGI VIRI (v eurih):  

 

IV.1:   Drugi javni viri za odpravo posledic škode iz državnega proračuna in občinskih 

proračunov 

 

IV.2:  Izplačana sredstva iz drugih virov (iz naslova zavarovanja, sodnega postopka, arbitraže 

ali drugega vira) 

 

IV.3:    Drugi javni viri za financiranje plač in prispevkov istih delavcev v obdobju iz 20. člena 

ZIUZEOP 

 

 Datum Naziv organa / subjekta Znesek 

 

IV.1 

Drugi javni viri za 

odpravo posledic 

škode iz 

državnega 

proračuna in 

občinskih 

proračunov 

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ IV.1    

IV.2 

Izplačana 

sredstva iz drugih 

virov (iz naslova 

zavarovanja, 

sodnega 

postopka, 

arbitraže ali 

drugega vira) 

 

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ IV.2    

IV.3 

Drugi javni viri za 

financiranje plač 

in prispevkov istih 

delavcev v 

obdobju iz 

20. člena 

ZIUZEOP 

   

   

   

   

   

   

   

SKUPAJ IV.3    

SKUPAJ IV.    

 

 



 

V. IZRAČUN MAKSIMALNEGA ZNESKA NADOMESTIL PLAČ IN OPROSTITVE 

PRISPEVKOV IZ 28. IN 33. ČLENA ZIUZEOP, ki se lahko dodeli v skladu s točko b) 

drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP 

 

Ocenjena škoda Drugi viri  

Maksimalni znesek nadomestil plač in 

oprostitve prispevkov iz  28. in 33. člena 

ZIUZEOP
2
 

II.2 (ALI III.) IV. V.  = II.2 (ALI III.) - IV. 

   

 

 

 

 

VI. PRILOGE: 

 
– Izjava odgovorne osebe podjetja, s katero jamči: 

a) pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki, navedeni v 
obrazcu, resnični in točni, 

b) da dovoljuje uporabo osebnih podatkov, navedenih v Prilogi 1, za namene 
ugotavljanja upravičene višine dodeljenih javnih sredstev, 

c) da bo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov ali 
namernih napak vrnil pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem 
roku. 

                                                      
2
 V kolikor višina ocenjene škode, po odštetju drugih virov, preseže skupni znesek nadomestil plače in oprostitve 

prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP, se pomoč dodeli le v višini skupnega zneska nadomestil plače in oprostitve 
prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP. 


