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AKTUALNO
V OZS razočarani nad sprejetim interventnim zakonom (vir: OZS)
Interventni
zakon
za
gospodarstvo in turizem, ki
ga je včeraj potrdil državni
zbor, ne naslavlja problemov celotnega gospodarstva in ne vključuje
vseh predlaganih pripomb in predlogov, ki smo jih v preteklem obdobju
naslovili na pristojne institucije. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
smo razočarani nad sprejetim zakonom, saj ne vsebuje podaljšanja
ukrepov čakanja na delo in temeljnega dohodka za samozaposlene,
povračila nadomestil za višjo silo in karanteno delavcev in samostojnih
podjetnikov, enkratnega dodatka za vse prizadete panoge (kritje izpada
prihodkov), ukrepa nekritih fiksnih stroškov, podaljšanja moratorijev
kreditov, subvencioniranja regresa za vse dejavnosti, prav tako pa še
vedno velja, da bodo podjetja morala vračati prejeto pomoč države.
Delodajalci bodo lahko, skladno z interventnim zakonom, delavcem,
katerim ne morejo zagotoviti dela, odredili skrajšani delovni čas, ne pa
tudi čakanja na delo. Strošek delodajalcev bo zato bistveno višji, kljub
dejstvu, da je obseg poslovanja nižji, da je malo gospodarstvo v krču in
da še vedno obstajajo določene omejitve pri poslovanju (gostinstvo,
avtobusni prevozniki, ki so vezani na gostinstvo in turizem).
»Pričakujemo, da bo Vlada RS čim prej pristopila k pripravi novega
interventnega zakona ali PKP9, ki bo vključeval ukrepe za vse dejavnosti,

ki so bile prizadete zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov. Sedaj
je treba pomagati malemu gospodarstvu, ki je hrbtenica slovenskega
gospodarstva, da čim prej okreva. Uspešno gospodarstvo je namreč
pogoj za to, da bodo dobro živeli vsi državljani v Republiki Sloveniji,« je
prepričan predsednik OZS Branko Meh.
Interventni zakon ne določa niti enkratnega dodatka za gostinstvo in
turizem, kljub dejstvu, da je bil obljubljen v fazi sprejemanja zakona.
OZS je ves čas sprejemanja interventne zakonodaje opozarjala na
potrebo po vključitvi sofinanciranja regresa vsem, ki jim je bilo
poslovanje onemogočeno ali bistveno oteženo. Žalosti nas, da je
zakonodajalec pozabil na nekatere storitvene dejavnosti, kljub dejstvu,
da so bile z odlokom vlade več mesecev zaprte oziroma jim je bilo
poslovanje onemogočeno ali bistveno oteženo.
OZS obenem predlaga, da bi se podaljšali moratoriji kreditov do aprila
2022, saj poslovanje mnogih še ni na ravni pred epidemijo in najbrž še
nekaj časa ne bo. Gostinci pa še vedno vztrajajo, naj se uvede znižana
stopnja DDV za storitve gostinstva in turizma, in sicer najmanj do konca
leta 2022. Poleg tega smo se ves čas zavzemali tudi za to, da podjetjem
ne bi bilo treba vračati državne pomoči.

Določitev roka za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov za prejeto pomoč v obliki nekritih fiksnih
stroškov za obdobje 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS)
Rok za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada
prihodkov oziroma o previsoko prejeti pomoči je vezan na rok za oddajo
davčnega obračuna za leto 2021.
Upravičenec, ki je uveljavljal pomoč v obliki delnega povračila nekritih
fiksnih stroškov za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 in naknadno
ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali je zahteval

Skrajšani delovni čas
po 1. 7. 2021

Financiranje regresa
za letni dopust
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previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS do roka za predložitev
obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za
obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021,
oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz
dejavnosti za leto 2021, oziroma do roka za predložitev končnega
obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30
dneh od vročitve odločbe.

Spletno izobraževanje:
Kaj prinaša nov
interventni zakon?
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Finančne spodbude,
razpisi, pozivi…
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Skrajšan delovni čas po 1. 7. 2021 (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS)
Veljavnost ukrepa: od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 (Vlada lahko s
sklepom ukrep podaljša do 31. 12. 2021). Do izvajanja tega ukrepa so
upravičeni tudi delodajalci, ki jim sredstva ne bodo dodeljena ali pa za
njih ne bodo niti zaprosili.
Komu delodajalec lahko odredi delo s krajšim delovnim časom:
Delodajalec lahko delo s krajšim delovnim časom (od 5 do 20 ur
tedensko) odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni za polni delovni
čas in tudi delajo s polnim delovnim časom. Odreditev dela s krajšim
delovnim časom ni mogoča delavcu:
v času teka odpovednega roka,
ki je pri delodajalcu zaposlen s krajšim delovnim časom,
ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno
nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na
podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem
varstvu,
v treh mesecih od dneva nastopa delavca po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi.
Upravičeni delodajalci:
Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:
je pravna ali fizična oseba in ki je bil v PRS vpisan pred 31. 12.
2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni
delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost
in je bila najpozneje na dan 31. 12. 2020 vpisana v Register
kmetijskih gospodarstev in
po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more
zagotavljati najmanj 90 % dela (to pomeni, da jim ne more
zagotavljati dela za vsaj 36 ur/teden) in
mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno
opravljanje gospodarske dejavnosti.
Delodajalce opozarjamo na zadnjo alinejo, ki jo pretekli ukrep
ni vseboval. Za povračilo nadomestila bo potrebno dokazati, da je bilo
delodajalcu s predpisom Vlade RS omejeno ali onemogočeno opravljanje
gospodarske dejavnosti. OZS je ostro protestirala vnosu določila v
zakon, saj poslovanje ni odvisno le od tehničnih omejitev (omejitev
kvadrature, razmak miz), temveč tudi od zdravstvenih omejitev (pogoj
PCT). Prav tako bi bilo potrebno upoštevati tudi epidemiološke razmere
v tujini ter pogoje za prehajanje mej.
Kdo ni upravičen do subvencije?
Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki
proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz
javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.
Pravice do povračila ne more uveljavljati delodajalec:
če je nad njim uveden postopek stečaja ali se nahaja v
likvidacijskem postopku,
nima poravnanih vseh zapadlih davčnih obveznosti na dan vložitve
vloge,
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev (REK-1) za
obdobje zadnjih pet let do oddaje vloge.

Višina nadomestila plače delavca in višina subvencije:
Nadomestilo plače:
Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga
povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, malica, …). Za čas,
ko delavec ne bo delal (to je čas za katerega mu je bil delovni čas
skrajšan), pa mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz
137/7 ZDR-1. Pojasnila glede poročanja nadomestil v obrazcih REK-1 še
čakamo.
Višina subvencije:
Delodajalec bo prejel 80% izplačanega nadomestila plače (bruto II) in
ne več kot 928,10 eur.
Obveznosti delodajalca:
delavcem mora redno izplačevati plačo in nadomestilo plače,
v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju
ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim
delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu
številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program
razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega
zakona in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem
zakonu ali ZIUOOPE in
v obdobju iz prejšnjega odstavka ne sme odrejati nadurnega dela,
neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega
časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s
skrajšanim delovnim časom,
voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo
s skrajšanim delovnim časom, na način, da je iz nje razviden čas
prihoda in odhoda z dela.
če delavca pozove na opravljanje dela s polnim delovnim časom,
to predhodno sporočiti ZRSZ
Sankcija za nespoštovanje je vrnitev vseh sredstev. Prejeta sredstva bo
potrebno vrniti tudi, če je delodajalec k vlogi predložil neresnična
dokazila.
Prejeta sredstva bo potrebno vrniti v celoti (skupaj z zamudnimi
obrestmi), če delodajalec začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju
prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.
O vračilu sredstev odloči ZRSZ z odločbo. Delodajalec mora sredstva
vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe (zoper odločbo je možen le upravni
spor).
Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je od 1. 1. 2021
dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih
poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za
poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto
2021, o tem seznaniti FURS, najpozneje v dveh mesecih po
izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe,
skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
prejema subvencije do dneva vračila.
Za kršitve so poleg vračila sredstev predpisane tudi globe.

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom
se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu
zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve,
posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa
s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta
delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora
delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri
delodajalcu običajen način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela
s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim
časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje
odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo
posvetovanje.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače
1. Oddaja vloge na ZRSZ v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim
delovnim časom, razen za delodajalce, ki so delavcem odredili delo
s skrajšanim delovnim časom pred uveljavitvijo tega zakona – ti
vlogo vložijo v 15 dneh od uveljavitve zakona. Pri podaljšanju
ukrepa je skrajni rok za vložitev vloge 31. 12. 2021.
2. ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve s sklepom (zoper sklep
je možen le upravni spor)
3. Oddaja zahtevka za subvencijo – skrajni rok 30. 6. 2022.

Odredba:
Delodajalec bo delavcu odredil delo s krajšim delovnim časom z
odredbo. Brezplačen vzorec odredbe dobite tudi na spletni strani OZS v
zavihku Koronavirus info.

Seznam prejemnikov subvencije in podatki o višini prejetih subvencij
predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ZRSZ.

Predhodno obveščanje ZRSZ o odreditvi skrajšanega delovnega
časa ni potrebno, odredbo se predloži k vlogi!
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Vračilo sredstev po interventni zakonodaji (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS)
FURS že zdaja odločbe za vračilo sredstev na podlagi izjav za vračilo, ki
ste jih delodajalci predložili za interventne ukrepe na portalu eDavki.
1. Čakanje na delo
1.1 Delodajalci, ki ste uveljavili povračilo nadomestila plače za začasno
čakanje na delo (po ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP ali ZDUOP)
in naknadno ugotovite, da ne izpolnjujete pogoja upada prihodkov, o
tem obvestite 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.
Znesek prejete pomoči morate vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.
1.2 Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1.
2021, obvestite FURS:
 najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov
pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke
za obdobje drugega polletja 2021, oziroma
 do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti
za leto 2021.
Po poteku roka za plačilo, do plačila, se vam obračunavajo zakonske
zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(ZPOMZO-1, Uradni list RS, 11/2007 – uradno prečiščeno besedilo).
1.3 Delodajalci, ki ste prejeli povračilo nadomestila plače za začasno
čakanje na delo po ZDUOP, pri čemer je od 1. 2. 2021 prišlo do:
 izplačila dobička,
 nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno
uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto
2021,
morate o tem obvestiti FURS najpozneje v dveh mesecih po izplačilu.
Prejeta sredstva morate vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od dneva
prejema delnega povračila nadomestila plače zaposlenim na začasnem
čakanju na delo do dneva vračila.

2. Skrajšani delovni čas
2.1 Delodajalci, ki ste prejeli subvencijo na podlagi ZIUOOPE, pri čemer
je od uveljavitve tega zakona prišlo do:
 izplačila dobička,
 nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno
uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto
2020,
morate o tem seznaniti FURS.
Prejeta sredstva morate vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od
dneva prejema subvencije do dneva vračila.
2.2 Delodajalci, ki ste prejeli subvencijo skrajšanja polnega delovnega
časa, pri čemer je od 1. 1. 2021 prišlo do:
 izplačila dobička,
 nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
 izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno
uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto
2021,
morate s tem seznaniti FURS najpozneje v dveh mesecih po
izplačilu (na podlagi 19. člena ZDUOP).
Prejeta sredstva morate vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki tečejo od
dneva prejema subvencije do dneva vračila.
Prejeta sredstva morate vrniti na račun: Zavod RS za zaposlovanje, SI56
0110 0603 0264 217, sklic davčna številka zavezanca, najkasneje v 30
dneh po vročitvi odločbe. Če ste že vrnili del sredstev, morate plačati le
še razliko.
3. Obročno vračilo pomoči in pritožba zoper odločbo
► Oddate lahko Vlogo za obročno vračilo prejetih sredstev interventne
zakonodaje v skladu z 90. členom Zakona o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 in 52.
členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19).
► Pritožbo zoper prejeto odločbo lahko vložite pisno ali ustno na
zapisnik pri pristojnem finančnem uradu v 15 dneh od vročitve odločbe.

Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture
(avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri
omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je Državni zbor
sprejel dne 7. julija 2021, je uzakonil nov ukrep pomoči podjetjem - bon
za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma,
športa in kulture. Kot že samo ime ukrepa nakazuje, bon je namenjen
izboljšanju gospodarskega položaja podjetij, katerih dejavnosti sodijo v
področja gostinstva, turizma, športa in kulture, kot bo pojasnjeno v
nadaljevanju.
Skladno s 43. členom ZIUPGT je bon unovčljiv za storitve s področja
gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene
na ozemlju Republike Slovenije. Slednji pogoj je novost, ki je boni, ki so
bili omogočeni skladno z ZIUOOPE (PKP3), niso poznali. Tudi novi bon
je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem
sistemu Finančne uprave RS (FURS).
Upravičenci do bona so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji na dan 30. junija 2021. Polnoletne osebe oziroma oseba, ki bo
v letu 2021 dopolnila 18 let (torej, osebe rojene leta 2003 in prej) so
upravičene do bona v višini 100 eurov, medtem ko so mladoletne osebe,
ki izpolnjujejo pogoj stalnega prebivališča, upravičene do 50 eurov. Za
unovčitev bonov bo potrebno izpolniti izjavo, ki je določena z uredbo, ki
bo izdana na podlagi ZIUPGT.
Tudi novi boni so prenosljivi pod enakimi pogoji, kot so to bili boni po
PKP3. Bon ni predmet dedovanja. Od bona se ne plača dohodnina in se
ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo
pravice iz javnih sredstev.

Ponudnik storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le
poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

vpisan v Poslovni register Slovenije in

opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti –
SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji
dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:
03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse
poddejavnosti pod I 55),
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti
pod I 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
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90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih
vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Poleg zgoraj navedenih poslovnih subjektov, je lahko ponudnik storitev
tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki
ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja
najmanj eno izmed gor navedenih dejavnosti.
Nove bone bo mogoče unovčiti od začetka uporabe uredbe, ki bo izdana
v prihodnjih dneh, do 31. decembra 2021 (pri čemer lahko Vlada RS
veljavnost bonov podaljša za nadaljnjih šest mesecev). Omenjena
uredba bo opredeljevala način unovčitve bona preko informacijskega
sistema FURS, povračila sredstev s strani FURS in način vodenja
evidence bonov.
Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede
najpozneje v 30 dneh po datumu unovčitve bona. Ponudnik storitve od
FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve
prejme sredstva na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in
kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve
mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove
osebne izkaznice ali potnega lista in vse ostale izjave, ki jih opredeljuje
uredba, še dve leti po unovčitvi bona.
Kot v preteklosti, tudi po novem velja, da v primeru plačila storitve z
bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme
zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi

sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z
boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve
po običajnem ceniku ponudnika storitev. Ponudnik storitve pa lahko
določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno
opravljeno storitev, kar je novost. Upravičenec lahko svoj bon izkoristi
tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, a v skupni
vrednosti do največ 100 eurov oziroma 50 eurov dobroimetja.
Nadzor nad ponudnikom storitev in upravičencem do bona izvaja Tržni
inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) v skladu s predpisi, ki urejajo
inšpekcijski nadzor. ZIUPGT je izrecno uredil še morebitne zlorabe bonov
in povračila upravičencem, katerih boni so bili neupravičeno izkoriščeni.
V primeru da TIRS s pravnomočnim aktom ugotovi, da je pri unovčitvi
bona prišlo do neupravičene uporabe s strani ponudnika storitve ali
tretje osebe v škodo upravičenca, TIRS posreduje podatke o
pravnomočnih aktih na FURS. FURS na podlagi pravnomočnega akta o
ugotovljeni neupravičeni uporabi bona vrednost takšne unovčitve bona
vrne upravičencu kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem
sistemu FURS. V primeru, da je rok za unovčenje bona potekel, mora
upravičencu škodo povrniti ponudnik storitve ali tretja oseba, pri
katerem je bila ugotovljena zloraba oz. neupravičena uporaba bona.

S strani Finančne uprave smo prejeli pojasnilo, da bo v naslednjem
tednu predvidoma sprejeta Uredba o načinu unovčitve bona za
izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu,
turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega
sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in
upravljanja evidence bonov.
Predvidoma v naslednjem tednu bodo na FURS organizirali tudi spletno
izobraževanje za ponudnike storitev. O natančnem terminu vas
bomo obvestili takoj, ko bo znan.

Financiranje regresa za letni dopust, kdo je upravičen in pod kakšnimi pogoji? (avtorica: Staša Pirkmaier, OZS)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri
omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je Državni zbor
sprejel dne 7. julija 2021 je tudi uzakonil pomoč za financiranje
regresa za letni dopust za leto 2021.
Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto
2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register
Slovenije do 31. maja 2021 in ki na dan uveljavitve zakona opravlja
kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po
Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti opravlja eno izmed dejavnosti navedenih v 1. odstavku 27.
člena zakona.
Zakon navaja še pogoje, da upravičenec dejavnosti zaradi posledic
epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem
obsegu, ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve
zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna
RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov
ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.
Na podlagi zakona se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije ne
more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem
obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic
epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019
oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma
2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo
povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov
glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, oziroma 2021.
Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti
upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021
znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v
letu 2021 do 31. maja 2021.

Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno
pomoč v skladu s 30. členom tega zakona.
Ne glede na prej navedeno, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje
lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število
zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev,
brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za
upravičenca ugodnejši.
Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša
1.024 eurov na zaposlenega. Višina pomoči se določi v sorazmernem
delu zneska iz prejšnjega stavka, če ima zaposleni skladno z ZDR-1
pravico do regresa v sorazmernem delu.
Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih
vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve
tega zakona. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora
upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada
skladno z ZDR-1. Če upravičenec ne izplača regresa zaposlenim v roku,
določenem v 131. členu ZDR-1, mora vrniti prejeto pomoč iz tega člena.
Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so
prihodki od prodaje iz tega člena čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni
po pravilih računovodenja. Upravičena višina pomoči za financiranje
regresa za letni dopust na osnovi predloženih obračunov davčnega
odtegljaja, na katerih delodajalec prikaže izplačilo regresa, podatkov o
zaposlenih pri delodajalcu ali drugih dokazil.
Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec
preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero
izjavlja, da je oseba iz prvega odstavka 27. člena in da je njegov upad
prihodkov od prodaje več kot 20 odstotkov skladno s tretjim odstavkom
27. člena.
Upravičenec predloži izjavo iz prejšnjega odstavka od 1. do 30.
septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni
dopust do 20.oktobra 2021.
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Sredstva za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev,
pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Upravičene dejavnosti:

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust
in naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči, o
tem obvesti FURS najpozneje do 31. decembra 2021, in vrne znesek
prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za
plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po
Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust
in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev,
o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka
od dohodkov pravnih oseb za leto2021oziroma za obdobje, ki vključuje
podatke za obdobje drugega polletja 2021 oziroma do roka za
predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2021oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju
subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
Po poteku roka za plačilo doplačila, se mu obračunavajo zakonske
zamudne obresti po ZPOMZO-1.
Če obveznost iz naslova vračila prejete pomoči ni plačana v
roku,predpisanem s tem zakonom, se prisilno izterja. Izvršbo opravi
FURS po določbah zakona o davčnem postopku.

Vabilo na spletni seminar: KAJ PRINAŠA NOVI INTERVENTNI ZAKON?
Večina ukrepov po pretekli interventni zakonodaji je prenehala veljati 30. 6. 2021. Ker pa so posledice epidemije COVID-19 še vedno prisotne in bodo
vplivale na gospodarstvo tudi v prihodnje, je Vlada RS sprejela nov Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic
epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Katere ukrepe po novem zakonu lahko koristijo obrtniki in podjetniki, kakšni so pogoji za pridobitev in do kdaj je potrebno
vložiti vlogo?
Termin: sreda, 14. julij 2021, od 10. do 11.40 ure preko spleta.
Program:
1. Hiter pregled interventne zakonodaje
2. Ukrepi, ki ostanejo v veljavi tudi po 30. 6. 2021 (Subvencija minimalne plače, Obročno vračilo pomoči)
3. Ukrepi po ZIUPGT:
- Ukrep skrajšanega delovnega časa (kaj se spreminja?)
- Financiranje regresa za letni dopust (kdo je upravičen in pod kakšnimi pogoji?)
- Turistični boni (kaj je novega?)
- Nekriti fiksni stroški (podaljšanje roka za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov)
4. Ponovimo: Kako izračunati upad prihodkov? Prepoved izplačil nagrad in poslovne uspešnosti poslovodjem.
5. Vprašanja in odgovori
Predavateljici: Jasmina Malnar Molek in Tamara Starič Petrović
Dogodek organizira OOZ Sežana. Cena za člane OOZ Škofja Loka znaša 18,30 EUR z DDV. Obvezna je predhodna spletna prijava, saj boste
na vaš e-naslov prejeli spletno povezavo do dogodka ter navodila glede izvedbe.
Dodatne informacije in prijave: Spletna stran OZS (www.ozs.si), rubrika Dogodki.
Aktualne informacije o koronavirusu s področja delovanja NIJZ (vir: NIJZ)
Na NIJZ vam nudijo aktualne informacije v zvezi s higienskimi priporočili in
epidemiološkimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Od 1. 7. 2021
dalje so na telefonski številki 01 2441 729 med 10. in 14. uro na voljo operaterji,
ki nudijo pomoč v zvezi z aktualnimi informacijami povezanimi s koronavirusom.
Telefon deluje vsak delovni dan med 10. in 14. uro.
V preostalem času pa lahko svoje vprašanje pošljete tudi na elektronski
naslov korona@nijz.si. Na spletni strani NIJZ je objavljeno tudi veliko pogostih
vprašanj z odgovorom, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju želenih informacij.
Vprašanja in odgovor so dostopni na povezavah: Koronavirus - pogosta vprašanja
in odgovori in Pogosta vprašanja in odgovori na cepimose.si
Za dodatne informacije s področja delovanja drugih inštitucij pokličite na pristojne
organe, in sicer:



za pogoje prehajanja slovenske meje in omejitev zbiranja na telefonsko
številko Ministrstva za notranje zadeve 01 428 40 00,



za konzularne zadeve na telefonsko številko Ministrstva za zunanje zadeve
01 478 23 05,



za informacije v zvezi z organizacijo cepljenja in množičnega
testiranja na telefonsko številko Ministrstva za zdravje 01 478 68 48,



za pojasnila glede ukrepov na področju storitev, trgovine, gostinstva
in turizma na telefonsko številko Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo 01 400 33 11,



za pojasnila glede unovčevanja turističnih bonov na telefonsko številko
Finančne uprave 08 200 1005,



za pojasnila o ukrepih s področja infrastrukture in prometa pokličite
na telefonsko številko ministrstva za infrastrukturo 01 478 7167,



za pojasnila o izvajanju športnih programov na telefonsko številko
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 01 400 54 14,



za pojasnila o izvajanju kulturnih dejavnosti in kolektivnega
uresničevanja verske svobode pokličite na telefonsko številko
Ministrstva za kulturo 01 369 58 42.
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NOVOSTI
Dajatve na motorna vozila

Novi sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu
in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki je
ga je Državni zbor sprejel dne 7. julija 2021, prinaša tudi
novost v Zakonu o dajatvah za motorna vozila.
Ta namreč v 14. členu določa, da se za odjavljeno vozilo plačuje
dajatev (za kategorije vozil M1, N1 in L2e). Na podlagi zakonskih
določil interventne zakonodaje ta obveznost plačila nastane po
preteku dveh let od odjave vozila in ne več po preteku enega leta.
Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje v skladu z zakonom, ki ureja
motorna vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti

V Uradnem listu št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021 je bila objavljena
višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, ki za obdobje
od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, znaša 8%.
Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja - dopolnitev 2. 7. 2021

Vlada je na dopisni seji dne 30. 6. 2021 sprejela novelo Uredbe o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja. Na novo se določa višina, do katere se povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela ter višina plačila vajencem za obvezno
praktično delo ne vštevata v davčno osnovo.
S spremenjeno Uredbo namerava rešiti problematiko povračil
stroškov prevoza na delo in z dela glede na spremenjen nivo pravic

zaposlenih v javnem sektorju na podlagi Dogovora o odpravi
varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki
javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri
proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in
na tej podlagi sklenjenih aneksov kolektivnih pogodb v javnem
sektorju.
S 1. julijem spremembe DDV

S 1. julijem 2021 se v DDV sistemu uvajajo poenostavitve, ki
zadevajo poročanje tujega DDV, obračunanega na storitve,
opravljene končnim kupcem iz EU, kakor tudi obdavčitev do-bav
blaga za končne kupce iz EU. Pri tem prenehajo veljati mejni zneski,
nad katerimi se kraj obdavčitve prenese v državo kupca, in
oprostitev za uvoz blaga v pošiljkah manjših vrednosti iz tretjih
držav, ki so namenjene končnim kupcem.
Za poročanje o opravljenih storitvah, dobavi blaga v EU in uvozu
blaga, ki je namenjeno neposredni dobavi kupcem v EU, se uvajajo
nove posebne ureditve, ki jih bodo lahko uporabljali dobavitelji iz
EU in tretjih držav. Posebna vloga, s pripadajočimi pravicami in
obveznostmi, se po novem d-loča elektronskim vmesnikom, to je
zavezancem, ki preko lastnih spletnih strani omogočajo prodajo
blaga, ki jo opravljajo drugi davčni zavezanci končnim kupcem v EU.
Predlog sprememb in dopolnitev ZDDV-1 poleg novosti, ki zadevajo
že omenjene transakcije znotraj EU, uvaja še nekaj drugih
sprememb, ki se nanašajo na obveznost identifikacije tujih davčnih
zavezancev in kmetov, na poročanje DDV, uporabo oprostitev v
javnem interesu, odbitek DDV od električnih vozil itd.

KONEC PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO
(avtorica: Valentina Melkić)
Z uredbo, ko bo potrjena in kot zahteva njena evropska različica, se ureja cilje in ukrepe za posamezne
plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe
za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov. Skupni cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki
iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom
zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega oz. morskega okolja, določa ukrepe za deset
najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno
opremo, ki vsebuje plastiko.
Evropska direktiva
Ministrstvo za okolje in prostor je 19. maja 2021 objavilo osnutek predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki
prenaša določbe evropske Direktive 2019/904 (direktiva) o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S
predlogom te uredbe se ureja cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter cilje in
ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov.
Direktiva za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela B priloge te uredbe v skladu z izvedbeno uredbo določa način
označevanja teh proizvodov z rokom 3. julij 2021, prav tako pa direktiva z istim rokom določa tudi prepoved dajanja na trg nekaterih
plastičnih proizvodov.
Mednje sodijo vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone, posode za živila,
vsebniki za pijačo, lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter izdelki iz oksorazgradljive plastike.

Naša uredba zamuja
Kot rečeno, je po objavi osnutka sredi maja do 18. junija 2021 potekala javna obravnava, kjer je sodelovala tudi naša stanovska organizacija in njeni
člani, predvsem predstavniki sekcije plastičarjev. Sedaj bo sledil pregled prispelih pripomb na osnutek uredbe, potem pa bo gradivo poslano v
medresorsko obravnavo in nato predvidoma konec julija še na vlado.
Da bi prišlo do čim manjših zamud, kot pojasnjujejo na MOP, se v nadaljnji proces sprejemanja uredbe posreduje le del v javni obravnavi predstavljene
uredbe, ki se nanaša na prepoved dajanja na trg nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov
za enkratno uporabo in spremeni predlog imena v predlog Uredbe o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v RS
in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov ter torej zagotovi prenos določb direktive v nacionalni pravni red, ki bi pomenile čim manjšo zamudo
pri implementaciji tega dela evropske direktive. Z navedenim predlogom skrajšane uredbe se zagotovi tudi bolj enotno ukrepanje na notranjem trgu EU
in zmanjša tveganja za izkrivljanje konkurence.
Več informacij ter predstavitev in interpretacijo uredbe bomo lahko objavili po sprejemu na vladi, oz. ko bo uredba dokončno sprejeta.
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KAJ SMEMO IN KAJ NE?
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19,
še vedno prihaja do spreminjanja dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati.
Trenutni odlok velja do vključno 18. julija 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.

OBVESTILO ZA AVTOPREVOZNIKE
Predvidena usposabljanja za voznike – KODA 95

OOZ Škofja Loka vsako leto v sodelovanju z OZS pripravi usposabljanje za voznike - koda 95.
Če bodo razmere dopuščale, bomo usposabljanje voznikov po programu 2020 in 2021 izvedli v
Škofji Loki po naslednjem razporedu:




25.9.2021 – sobota (program 2020)
9.10.2021 – sobota (program 2021)
rezervni termin: 13.11.2021 – sobota (2020 ali 2021)

Strošek udeležbe:

21 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka in njihove zaposlene

50 EUR (z vključenim DDV) za ostale udeležence.
Zbiramo že PREDPRIJAVE na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net

FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI, POZIVI…
KREDITNA SHEMA
V okviru Kreditne sheme, v
katero svoja finančna sredstva
združujejo občine Gorenja vasPoljane, Škofja Loka, Železniki in
Žiri ter OOZ Škofja Loka, je bil
15. 6. 2020 objavljen 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
JAVNI RAZPIS OBČINE ŽELEZNIKI
Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Železniki za leto
2021.
Višina razpisanih sredstev je 23.695,00 EUR. Sredstva se razpisujejo
za naslednje ukrepe:
Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite

Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Promocija izdelkov in storitev
Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje
Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Pospeševanje izobraževanja
Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Upravičeni prejemniki so:
mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah,
samostojni podjetniki,
občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register.
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite so
upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju
občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost.
Razpis je odprt do 30. 9. 2021.
Vlogo
najdete
na
spletni
strani
(https://www.zelezniki.si/objava/508648)
Dodatne informacije: Valerija Štibelj,
valerija.stibelj@obcina-zelezniki.si

Občine
04

500

Železniki
00

23,

JAVNI RAZPIS OBČINE ŠKOFJA LOKA
Občina Škofja Loka je objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v občini Škofja Loka v letih 2021 in 2022.
Višina razpisanih sredstev je 79.500,00 EUR. Sredstva se razpisujejo
za naslednje ukrepe:
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju
starega mestnega jedra Škofje Loke in
Spodbujanje sobodajalstva.
Upravičeni prejemniki so:
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samostojni podjetniki,
mikro in male gospodarske družbe, registrirane po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe,
podjetja, registrirana skladno z zakonom, ki ureja socialno
podjetništvo (samo za ukrep 2),
zavodi, registrirani skladno z zakonom, ki ureja zavode (samo za
ukrep 2),
fizične osebe (samo za ukrep 4, ki imajo oz. bodo registrirala
dejavnost sobodajalstva)

Razpis je odprt do 30. 9. 2021.
Vlogo
najdete
na
spletni
strani
Občine
(https://www.skofjaloka.si/objava/437762)
Dodatne informacije: Irena Studen, 04
irena.studen@skofjaloka.si

Škofja
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JAVNI RAZPIS OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Občina Gorenja vas - Poljane je objavila Javni razpis za spodbujanje
razvoja podjetništva v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2021.
Višina razpisanih sredstev je 36.000,00 EUR. Sredstva se razpisujejo
za naslednje ukrepe:
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij
Sofinanciranje komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskih
objektov

Upravičeni prejemniki so:
mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah,
samostojni podjetniki,
fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in
samozaposlovanja ter Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta)
občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite so
upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju
občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost.
Razpis je odprt do 30. 9. 2021.
Vlogo najdete na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane.
Dodatne informacije: Nataša Kopač, 04 51 83
natasa.kopac@obcina-gvp.si

114,

ODDAJA VLOGE ZA ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu
2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja,
oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Na novo
lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v
izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora
deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili
višjo izobrazbo od že pridobljene.
Vloga, razpis in ostale informacije so dostopni na spletni strani sklada
(https://www.srips-rs.si/).

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. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 EUR. Za
izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR.
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:

prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 38,68 EUR (velja od 1. 4. 2021 dalje)

prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR (velja od 1. 1. 2021!)

TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI!
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