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OBVESTILO O SPREMEMBI POŠILJANJA INFORMATORJA! 
 
Obveščamo vas, da bomo zaradi vse višjih stroškov poštnine s 1. 1. 2022 naše glasilo Informator, pa tudi vsa ostala naša 
obvestila in vabila, začeli pošiljati članom le še po e-pošti. S tem bomo tiskano verzijo Informatorja ukinili. 
O vsakokratnem izidu glasila boste seveda še naprej obveščeni po e-pošti, natisnili pa si ga boste lahko neposredno iz 
naše spletne strani. 
Prosimo, da nam sporočite vse elektronske naslove na katere bi želeli prejemati našo e-pošto, da boste tako ostali 
še naprej seznanjeni z aktualnim dogajanjem.  
 
 

 

 
 
Vabilo! Okusi Škofjeloškega: FESTIVAL KULINARIKE (8. do 30. januar 2022) 
 
Vabimo vse ljubitelje dobre kulinarike, da obiščete katerega od sodelujočih ponudnikov in se prepričate o 
unikatnosti menijev, ki temeljijo na kulinarični dediščini in tradiciji Škofjeloškega območja. Meniji bodo na voljo 
po enotni ceni 25 EUR.  
 
Podrobnosti o kulinaričnem festivalu, gostinskih ponudnikih in njihovih dobaviteljih ter predstavitev menijev 
najdeta na spletni strani https://www.ra-sora.si/okusi-skofjeloskega/ oz. www.ooz-skofjaloka.si ali preko QR kode. 
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Webinar: Time managment: VEŠČINE ORGANIZACIJE ČASA (torek, 21. 12. 2021, ob 12. 
uri) 
 
Življenje ja lahko bolj umirjeno, če poznamo dober sistem upravljanja s časom.  
 
Čas je tako dragocen, da ga je nesmiselno »metati stran«. Raje ga izkoristite za stvari, za katere vam časa vedno zmanjkuje! Saj poznate 
pregovor »navada je železna srajca«? Naše življenje poteka večinoma ustaljeno, na podlagi naših navad. Ena izmed navad je tudi način, kako 
si vsak od nas organizira čas. Nekateri so vedno v stresu, ker jim zmanjkuje časa za vse aktivnosti, drugi spet, ker zamujajo na sestanke in 
podobno. 
 
Življenje ja lahko bolj umirjeno, če poznamo dober sistem upravljanja s časom. Konec koledarskega leta je običajno čas, ko delamo načrte za 
naslednje leto. Poslovne in osebne. Da boste v naslednjem letu imeli več časa, vam kot novoletno darilo podarjamo seminar »Veščine 
organizacije časa«. 
 
Čas in kraj webinarja: 
torek, 21. december 2021, od 12. do 14.30 ure, preko spleta. 
 
Kratka predstavitev programa izobraževanja 
 Najuspešnejša metoda za postavljanje ciljev. 
 Kaj je pomembno in kaj je nujno? 
 TO DO lista – prednosti in pasti njene uporabe. 
 Metode za realno ocenjevanje časa za posamezno aktivnost. 
 Odlašanje; kaj vse je odlašanje, vzroki za odlašanje in strategije za odpravo odlašanja. Zakaj je odlašanje v nekaterih primerih dobro? 
 Digitalna navlaka in ostale zadrege 
 Ostali tatovi časa in kako se jim izogniti? 
 Kako delati z ljudmi, ki se ne držijo rokov? 
 Kako vzpostaviti in ohraniti sistem, ki bo deloval? 
 Najpogostejše pasti in ovire pri ohranjanju učinkovitega sistema za upravljanje s časom. 
 Kaj morate storiti jutri, pojutrišnjem in koliko lahko “grešite”, da bo vaš sistem vzdržal? 
 
Bonus za udeležence - Udeleženci bodo po delavnici prejeli naslednje napotke in orodja za uspešno upravljanje s časom: 
- navodila za nadaljnje delo, da izobraževanje ne bo le prijeten dogodek 
- navodila za lažje postavljanje ciljev 
- vzorec dnevne in tedenske TO-DO liste 
- seznam priporočenih aplikacij za upravljanje s časom 
- seznam priporočenih aplikacij za pisanje elektronske TO DO liste 
- seznam priporočene literature 
 
Z nami bo Katja Košak Šket. 
Je direktorica openIT d. o. o. (podjetje za poslovno svetovanje in izobraževanje). Končala je študij menedžmenta na mednarodno priznani 
znani Open University Business School. Vodila projekt prevoda in snemanja najbolj prodajanega avdio programa za upravljanje časa na svetu. 
Projekt ji je omogočil izmenjavo informacij in dostop do znanja nekaterih največjih avtoritet na področju upravljanja s časom in poslovne 
uspešnosti. 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka* 
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 120 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.) 
 
Rok za prijavo: 20. 12. 2021  
 
Dodatne informacije: 
OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
 
 na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: ww.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
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Brezplačne delavnice: ZAVZETI ASI  
 
Začnite novo leto z novimi znanji! Izkoristite priložnost za pridobivanje novih in aktualnih znanj o upravljanju starejših zaposlenih. Pridružite se 
ciklu delavnic Zavzeti ASI in postanite Glasnik razvoja starejših zaposlenih. Prijave so odprte do 5. 1. 2022. 
 
Zaradi demografskih sprememb postaja upravljanje starejših zaposlenih ena izmed kompetenc prihodnosti uspešnih podjetij. Pripravite se nanje 
in pridobite potrebna znanja na ciklu šestih brezplačnih delavnic ZAVZETI ASI. Delavnice povzemajo  vsebino s področja razvoja in 
upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih praks in uvesti ali nadgraditi strategijo 
upravljanja starejših zaposlenih v svoji organizaciji. Potekale bodo vsako sredo med 12. 1. in 16. 2. 2022 preko spleta.  
Delavnice organizira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
 
Več informacij nadete na: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/12-1-16-2-2022-nov-cikel-delavnic-zavzeti-asi 
 

 
AKTUALNO  
 
Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo in COVID-19 (vir: ZZZS) 

 
 
Glede na to, da je usmeritev 
NIJZ, da zavarovanci z znaki 
akutne okužbe dihal z ali brez 
vročine, pri katerih bolezen 
poteka blago, diagnostičnega 
testiranja na COVID-19 ne 

potrebujejo (izjeme temu pravilu določi epidemiolog – postavi 
epidemiološko indikacijo za testiranje) se šteje, da je zavarovanec 
okužen s COVID-19 tako v primeru, če je pri njem potrjena okužba z 
novim koronavirusom (torej pozitiven test) kot tudi v primeru, če ima 
simptome in znake bolezni covid-19 in ni bil testiran, a je velika 
verjetnost za prenos okužbe (prisotnost covid-19 v družini ali v 
skupnosti, npr. na delovnem mestu). 
 
1. Izolacija 
Izolacija je razlog začasne zadržanosti od dela, ki se opredeli takrat, ko 
je pri zavarovancu potrebna osamitev zaradi bolezni, katere širjenje je 
potrebno preprečiti. Izolacija traja toliko časa, kolikor je zavarovanec 
kužen – tj. lahko prenaša bolezen. 
V primeru izolacije je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 
90% od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti 
od dela izplača v breme ZZZS. 
Kot omenjeno zgoraj traja ukrep izolacije toliko časa, dokler zavarovana 
oseba ne preneha biti kužna. Če je zavarovana oseba tudi po prenehanju 
kužnosti še nadalje nezmožna za delo (npr. zaradi dolgega ležanja je 
prisotna atrofija mišic, splošna oslabelost,ipd.), osebni zdravnik odobri 
nadaljnjo začasno nezmožnost za delo zaradi bolezni (razlog 01-
bolezen), saj potrebe po izolaciji (razlog 08-izolacija) ni več, ker pacient 
ni več kužen. 
 
2. Poškodba pri delu 
Če pride do okužbe z novim koronavirusom COVID-19 na delovnem 
mestu, in nato zavarovanec zboli za COVID-19, je razlog začasne 
nezmožnosti za delo »04 - Poškodba pri delu«. 
Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med 
opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se, skladno s 3. alinejo 66. člena 
ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu. V tem primeru je potrebna tudi 
ustrezna prijava poškodbe pri delu s strani delodajalca (praviloma ER-8 
obrazec, izjemoma drugo dokazilo, npr. pisna izjava delodajalca, da je 
do okužbe prišlo na delovnem mestu). 
Zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 100 % od osnove, pri 
čemer nadomestilo zavarovancu izplača delodajalec v svoje breme prvih 
30 delovnih dni, od vključno 31. delovnega dne pa nadomestilo 
obračuna v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in vloži 
zahtevek za refundacijo na ZZZS. 
V kolikor je prišlo do okužbe delavca s COVID-19 na delovišču pri 
izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti od 31. 12. 2020 do 31. 12. 2021 velja 
določba 46. člena ZIUPOPDVE.  
 
3. Nega otroka 
Če je pri otroku prisotna okužba s COVID-19, je starš upravičen do nege 
za otroka za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma. Kljub temu 

da otrok sicer nima več znakov bolezni, mora pa ostati doma, ker je 
lahko še kužen, je nega tudi v tem primeru lahko upravičena. Pediater 
pri presoji potrebe po negi upošteva tudi starost otroka. 
Razlog začasne zadržanosti od dela starša je torej lahko le nega, ne pa 
tudi izolacija (do katere je lahko starš upravičen le, če je pri njem 
potrjena okužba). Prav tako ne gre za karanteno, saj je otrok zbolel in 
je upravičena nega. Zgolj v primeru, če gre za zdravega otroka, torej 
otroka, pri katerem ni ugotovljena bolezen COVID-19, in mu je odrejena 
karantena, starš ni upravičen do nadomestila zaradi nege v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč nadomestilo delodajalcu 
povrne ZRSZ. 
 
4. Več različnih razlogov za začasno zadržanost od dela 
Pri zavarovancu je lahko v določenem obdobju prisotnih več različnih 
razlogov, ki bi utemeljevali njegovo začasno zadržanost od dela, vendar 
je glede na veljavne predpise treba kot razlog zadržanosti od dela 
opredeliti le en prevladujoči razlog. 
Tako mora izbrani osebni zdravnik v primeru, če je bil zavarovanec, še 
preden je zbolel za COVID-19, začasno zadržan od dela (in tudi še bo 
po koncu COVID okužbe - npr. onkološki bolnik), oceniti, kateri od 
razlogov je v tem primeru primarni oziroma pretežni razlog te 
zadržanosti (tj. kateri razlog v večji meri prispeva k začasni zadržanosti 
od dela). 
Če izbrani osebni zdravnik oceni, da je primarni razlog zadržanosti od 
dela bolezen, ostane prvi dan zadržanosti od dela nespremenjen za 
celotno trajanje odsotnosti. Zavarovanec sicer mora biti ves čas kužnosti 
izoliran in mu je omejeno svobodno gibanje, da bi se preprečil prenos 
bolezni na druge osebe, vendar pa ni nujno, da je v tem času v 
bolniškem staležu zaradi razloga izolacija. 
Če pa izbrani osebni zdravnik oceni, da je primarni razlog zadržanosti od 
dela izolacija, je s spremembo razloga v izolacijo podan tudi nov prvi 
dan zadržanosti od dela, nato pa ob ponovni spremembi razloga v 
bolezen (od takrat dalje, ko zavarovanec ni več kužen) ponovno nov prvi 
dan zadržanosti. V tem primeru gre nadomestilo plače od prvega 
naslednjega dne po koncu razloga izolacija ponovno prvih 30 delovnih 
dni v breme delodajalca. 
 
5. Delo od doma 
Če je pri zavarovancu prisotna okužba s COVID-19, vendar delavec lahko 
opravlja delo od doma, je upravičen do izplačila plače in ne do 
bolniškega staleža, saj opravlja delo. 
Bolezen ali poškodba v času čakanja na delo, odsotnosti z dela zaradi 
višje sile ali karantene 
Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo nezmožen za delo 
ali to postane med trajanjem začasnega čakanja na delo, karantene ali 
v času odsotnosti zaradi višje sile, pridobi pravico do začasne zadržanosti 
od dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju (posledično 
prejme tudi nadomestilo plače). V tem času pa se nadomestilo plače 
zaradi čakanja na delo, odrejene karantene ali višje sile ne izplačuje, saj 
delavec prejema nadomestilo v breme ZZZS. 
Če je delavec na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju začasno 
zadržan od dela s skrajšanim delovnim časom, se mu nadomestilo plače 
zaradi čakanja na delo, karantene ali višje sile, izplačuje v sorazmernem 
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delu (glede na preostali delovni čas, ko ni v bolniškem staležu). 
Gre za začasni ukrep, po katerem je v času trajanja interventnih ukrepov 
začasna zadržanost od dela na podlagi predpisov o zdravstvenem 
zavarovanju primarni razlog odsotnosti (če je zavarovanec hkrati 
razporejen na čakanje na delo, mu je odrejena karantena oziroma je 
odsoten z dela zaradi višje sile). 
 
ODSOTNOST Z DELA ZA ZDRAVE OSEBE 
Pravice do bolniškega staleža in nadomestila plače zaradi navedenega 
razloga nimajo: 
a) Zavarovane osebe, ki opravljajo delo od doma 
b) Zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov 

»nezdravstvene« narave (npr. varstvo otrok, nedelovanje 
javnega prevoza) 

Staršem zgolj zaradi dejstva, da so šole in vrtci zaprti ali da je otroku 
odrejena karantena, ne pripada pravica do zadržanosti od dela in 
nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi nege otroka, saj v teh primerih otrok nege ne potrebuje zaradi 
svoje bolezni ali poškodbe. 
Pravico do nege in posledično nadomestilo plače iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja je mogoče priznati, če je pri otroku s strani 
njegovega pediatra ugotovljena bolezen ali poškodba ter posledično 
potreba po negi (če pediater meni, da otrok zaradi bolezni ali poškodbe 
potrebuje nego). Osebni zdravniki tudi ne morejo odobriti bolniškega 
staleža zavarovancem (staršem), če le-ti niso začasno zadržani od dela 
zaradi svojega zdravstvenega stanja. 
c) Zdrave osebe, v primeru odrejene karantene 
V času karantene zavarovana oseba nima pravice do bolniškega staleža, 
saj je sicer zmožna za delo in pri njej niso prisotni znaki za bolezen. 
Posledično se tudi ne izdaja bolniškega lista. Delodajalec lahko uveljavlja 
povračilo nadomestila izplačanega zaradi karantene od ZRSZ 
 
d) Osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez 

znakov bolezni za COVID-19 
Pri zavarovanih osebah, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez 
znakov za bolezen COVID-19 (npr. srčno žilne bolezni, sladkorna 

bolezen, visok pritisk ipd.), ni podlage za odreditev bolniškega staleža 
samo zaradi dejstva, da ima navedene bolezni, in bi bil v primeru okužbe 
lahko rezultat zdravljenja slabši. Posamezni družinski zdravniki izdajajo 
tem osebam različna potrdila, ki pa ne nadomeščajo bolniškega lista in 
se lahko uporabijo za urejanje razmerij med delavcem in delodajalcem. 
Zdrava oseba morebitno odsotnost z dela ureja v dogovoru z 
delodajalcem, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in 
interventnimi zakoni, ki veljajo za čas epidemije COVID-19. Več 
informacij lahko dobite pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 
  
POMEMBNO! 
Zavarovanec mora sam poskrbeti, da njihov osebni zdravnik 
(pravočasno) izda elektronski bolniški list! 
Osebni zdravnik elektronskega bolniškega lista ne izda avtomatično, 
temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in zavarovancem ter na 
način, ki ga opredeli zdravnik, (na primer ob kontrolnem pregledu 
pacienta, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po 
elektronski pošti). 
To pomeni, da mora zavarovanec svojega osebnega zdravnika opozoriti, 
da je potrebno izdati elektronski bolniški list, in sicer najkasneje pred 
iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati bolniški list. 
Če zavarovanec pravočasno ne kontaktira svojega osebnega zdravnika 
zaradi izdaje bolniškega lista, ga osebni zdravnik sam od sebe ne bo 
izdal in zato delodajalcu ne bo dosegljiv prek informacijskega sistema 
SPOT, zato tudi ne bo mogoč obračun nadomestila plače s strani 
delodajalca. 
Samo v določenih primerih, ko osebni zdravnik strokovno presodi, da je 
izdaja bolniškega lista vnaprej utemeljena, je omogočena izdaja 
elektronskega bolniškega lista vnaprej, (še preden se je začasna 
zadržanost od dela zaključila). 
Zato zavarovancem svetujemo, da takoj ob zaključku bolniškega staleža 
oziroma nekaj dni pred koncem meseca, če bolniški stalež traja še v 
prihodnjem mesecu, pokličejo svojega osebnega zdravnika in ga 
zaprosijo za izdajo elektronskega bolniškega lista. 

 
Vpliv delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost na davčno osnovo normiranega s.p. (avtorica: Tadeja Bučar, OZS) 

 
 
Samozaposlene osebe so v skladu z Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2): 
1. v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register 

ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka 
zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 50 odstotkov 
zneska prispevka,  

2. v naslednjih 12 mesecih pa oproščene prispevka zavarovanca in 
prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 30 odstotkov zneska 
prispevka. 

 
Vpliv oprostitve na davčno osnovo 
Prihodki (tudi normiranega s.p.) se v poslovnih knjigah pripoznajo v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Glede na določila SRS 
15.11 (2019) se prihodki pripoznajo, če je povečanje gospodarskih 
koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z 
zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Posledično je potrebno delno oprostitev plačila prispevkov pripoznati 
kot prihodek iz naslova državne subvencije (navedeno je v skladu z 

računovodskim načelom kosmatega izkazovanja gospodarskih kategorij, 
ki pravi, da se gospodarske kategorije izkazujejo v kosmatih zneskih 
brez pobotanj, in sicer tako stanja sredstev in obveznosti do njihovih 
virov kot tudi prihodki in odhodki). 
  
Finančna uprava Republike Slovenije ( v nadaljevanju FURS) je v 
pojasnilu številka 4212-154/2014-2 pojasnjevala, da lahko zasebniki 
normiranci v polju 2.6 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 
za znesek delne oprostitve plačila prispevkov opravijo zmanjšanje 
prihodkov na raven davčno priznanih. 
FURS je takšno izkazovanje delne oprostitve plačila prispevkov dopuščal 
za davčna leta do vključno leta 2020. 
 
Po trenutnem stališču FURS-a normiranci prihodkov iz naslova delne 
oprostitve plačil prispevkov ne morejo (ne smejo) več izvzeti iz 
obdavčenih prihodkov. FURS namreč meni, da se ta oprostitev realizira 
prek upoštevanja celotnih normiranih odhodkov (tako tistega dela, ki ga 
pokriva država, kot tudi tistega, ki ga krije zavarovanec sam). 

 
Prednosti opravljanja dela od doma z vidika delodajalca (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS) 

 
 
V zadnjem obdobju številna ministrstva pozivajo delodajalce, da zaradi 
slabe epidemiološke slike, v čim večji meri omogočijo delavcem 
opravljanje dela od doma. Dejstvo je, da nekaterih poklicev nikoli ne bo 
mogoče opravljati na daljavo. Težko si predstavljamo gostince, frizerji, 
delavce za tekočim trakom, trgovce, mizarje, zidarje, itd …, da bi delo 
opravljali na daljavo. Njihova prisotnost na delovnem mestu je ključnega 
pomena. Pa vendar so številni poklici, ki niso vezani na točno določeno 
mesto in jih je moč, vsaj večino časa, opravljati na daljavo (informatiki, 
računovodje, pravniki, administracija, svetovalci, ipd …). 
Zadržke glede opravljanja dela na domu imajo tako delodajalci kot 
delavci. Delodajalce predvsem skrbi organizacija dela na domu, nadzor 
nad zaposlenimi in manjko osebnega stika z delavcem. Naloga 

delodajalca je, da si zastavi naslednja vprašanja: Ali delavcu zaupam? 
Je delavec dovolj odgovoren, da bo opravil naloženo delo? Na kakšen 
način bom izvajal nadzor? Kako bom ohranjal stike?  Kaj storiti, če 
delavec ne želi opravljati dela od doma? 
Seveda je delo na daljavo mogoče le, če obstaja dovolj visoka stopnja 
zaupanja obeh, delavca in delodajalca. Če podjetje delavcu ne zaupa, 
da bo odgovorno, pravočasno in kakovostno opravil delo izven 
delovnega mesta, se je potrebno vprašati ali takega delavca sploh 
potrebuje. Dejstvo je, da »štemplanje« delavca še ne pomeni, da 
delavec delo opravlja. Nadzor nad opravljenim delom je mogoče vršiti 
na več načinov, kot so dnevna kontrola opravljenega dela, zahteva po 
pisanju časovnic, nenazadnje nadzor omogoča tudi sodobna 
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informacijska tehnologija. Pri nadzoru je potrebno upoštevati načelo 
sorazmernosti. Pisanje časovnic po mojem mnenju ni učinkovit ukrep, 
saj krha zaupanje in krade dragocen čas namenjen opravljanju del in 
nalog na obeh straneh. Osebne stike v tem času nadomešča stik preko 
računalnika in telefona.  
Zaželeno je, da se delodajalec na dnevni/ tedenski bazi pogovarja z 
delavci, lahko osebno, telefonsko ali z uporabo spletnih aplikacij (npr. 
ZOOM). Odsotnost stikov, podajanja in kroženja informacij v in med 
oddelki, izmenjave mnenj, postavljanja skupnih ciljev, neugodno vpliva 
na zaposlenega, klimo podjetja, posredno pa tudi na poslovanje družbe. 
Delavcem, ki ne želijo opravljati dela od doma, npr. zaradi neustreznih 
pogojev za opravljanje dela od doma, osebnih interesov ali drugih 
okoliščin, moramo omogočiti opravljanje dela na delovnem mestu.    
 
Prednosti opravljanja dela od doma z vidika delodajalca so: 
- Nižji stroški plač – delavcu ne pripada povračilo stroškov prevoza 

na delo in z dela v času opravljanja dela na domu, pri čemer je pri 

preračunu potrebno upoštevati strošek nadomestila za uporabo 
lastnih sredstev pri delu na domu (ta znaša v povprečju 1 eur/dan) 

- Nižji obratovalni stroški podjetja 
- Nižji strošek najemnin za poslovne prostore (dogovor z 

najemodajalcem) 
- Oddajanje prostorov v najem (prihodki) 
- Uveljavljanje olajšav za vlaganja v digitalni prehod (od leta 2022 

dalje) 
- Vključitev ukrepa v promocijo zdravja pri delu 
- Prednost delodajalca pri novih zaposlitvah 
- Okoljska naravnanost podjetja 
 
Opravljanje dela od doma (na daljavo) se bo ohranilo tudi po koncu 
epidemije in bo stalnica v poslovnem svetu, zato je čas, da se delodajalci 
v največji možni meri prilagodijo spremenjenemu načinu poslovanja ter 
poiščejo možnosti in rešitve, ki bodo omogočile njim in zaposlenim 
učinkovit prehod. 

  
 
Poenostavitve REK obrazcev (vir: Moj spletni priročnik in FURS 22. 11. 2021) 

 
 
Finančna uprava prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Številni 
obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in 
nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem. 
 
Prenova REK obrazca se nanaša na obstoječe REK-1, REK-1a, REK-2 in 
PNiPD. Vključitev obstoječega REK-1f obrazca pa bo zaradi večjega 
vpliva na oblikovanje pokojninske osnove izvedena januarja 2023. 
Obstoječi REK-1b obrazec pa ni predmet prenove v tej fazi. Vsi ti obrazci 
skupaj trenutno obsegajo več kot 300 različnih rubrik za vnos, njihovo 
število pa je v prenovljenem REK obrazcu precej znižano. Tako na primer 
zbirni REK-1 obrazec vsebuje malo več kot 100 polj, novi REK-O obrazec 
pa 37 polj. Na zbirnem REK-O bo omogočen avtomatičen izračun 
skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo. 
 
Osnutek REK-O obrazca je že objavljen v sistemu eDavki. Da bi bil novi 
REK-O obrazec čim bolj enostaven in prijazen do davčnih zavezancev, 
je določen nabor podatkov, ki upoštevajoč izbrano vrsto dohodka 
omogoča avtomatičen izračun obračunanih obveznosti in obveznosti za 
plačilo ter izračun skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo. 
Slednje je razvidno iz objavljenih XML shem. V nabor podatkov so v REK-
O obrazcu dodani tudi dodatni podatki o plači, kar bo omogočilo 
postopno ukinitev ZAP-M obrazca. 
Poenostavitve se nanašajo tudi na način predložitve popravkov 
predloženih REK obrazcev, in sicer tako da se zmanjša število možnih 

vrst popravkov, davčni zavezanec pa v primeru popravljanja podatkov 
uporabi enotno vrsto dokumenta »Popravek«. V okviru popravljanja 
predloženih podatkov se lahko popravljajo podatki na nivoju 
posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega 
REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso 
predmet popravka. Izračun podatkov, potrebnih za vzpostavitev terjatev 
v davčnem knjigovodstvu in prikazanih na zbirnem REK-O obrazcu, bo 
omogočen v sistemu eDavki. Navedeno pomeni veliko poenostavitev za 
zavezance. 
V okviru prenove REK se poenostavlja tudi oddaja obrazca v primeru 
samoprijave. V primeru, ko bo davčni zavezanec označil, da obrazec 
oddaja na podlagi samoprijave, se bo REK-O obrazec avtomatično 
dopolnil z obrazcem samoprijave. To pa pomeni, da ločeno predlaganje 
podatkov za potrebe samoprijave ne bo več potrebno. 
 
Poenostavitev pri oddaji REK-O obrazca je prisotna tudi pri določitvi 
seznama vrst dohodkov. Na trenutno veljavnih REK-1, REK-1a, REK-2 in 
PNIPD se uporablja več kot 100 vrst dohodkov. S poenostavljenim 
načinom poročanja in dodanimi polji se posamezne vsebinsko enake 
vrste dohodkov združijo. Zaradi tega je na REK-O določeno 73 različnih 
vrst dohodkov.  
Tako po prenovi REK tudi ne bo več določeno ločeno poročanje za 
izplačilo plač delavcem, ki delo opravljajo v Sloveniji in delavcem, ki so 
začasno napoteni na delo v tujino. 

 

KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
 
Kadar ste, glede na hitro spreminjanje uredb in odlokov, v dvomu kaj smete in kaj ne, zadeve preverite na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno objavljamo spremembe, pojasnila in navodila prisotojnih inštitucij. 
 
 
 

IZPOLNJEVANJE CARINSKE DEKLARACIJE (avtorica: Tadeja Bučar, OZS) 

 
Zavezanec mora vsako blago, ki ga uvaža iz tretje države na carinsko 
območje Evropske unije (v nadaljevanju EU), najprej predložiti carinskim 
organom in za blago vložiti carinsko deklaracijo. Ko carinski organ 
prepusti blago v prost promet, pridobi blago status unijskega blaga in 
zavezanec lahko z njim prosto razpolaga. Pri tem plača zavezanec 
uvozne in druge dajatve ter davek na dodano vrednost (v nadaljevanju 
DDV), katerega lahko plača skupaj z uvoznimi dajatvami ali prek 
obračuna DDV. 
 
Enotna upravna listina (v nadaljevanju EUL) je osnovna oblika carinske 
deklaracije v papirni obliki, obrazec EUL je enoten na celotnem območju 
EU in se uporablja v vseh državah članicah. 
 
V prehodnem obdobju, dokler se ne posodobijo nacionalni deklaracijski 
sistemi, se carinska deklaracija izpolnjuje v skladu s Prilogo 9 ter 
dodatkoma B1 in D1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 z dne 
17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe 
carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne 
delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. 
Po prenovi nacionalnih deklaracijskih sistemov v skladu s Carinskim 
zakonikom unije, se carinska deklaracija izpolnjuje v skladu s Prilogo B 
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 in Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2015/2447. 
 
V Ur. l. RS št. 102/2021 je bil objavljen Pravilnik o izpolnjevanju carinske 
deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike 
Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih 
formalnosti (v nadaljevanju pravilnik). 
Pravilnik je začel veljati 1. julija 2021, uporabljati pa se je začel 1. 
oktobra 2021, razen podatkovnih zahtev za stolpec H7 iz Priloge 3, ki so 
se začele uporabljati z dnem uveljavitve pravilnika. 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati  tudi Pravilnik o 
izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s 
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Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se 
uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. 
 
Poglavitne novosti pravilnika, ki ima 10 Prilog, so: 
Elektronsko poslovanje: 
 Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila, 

dokazila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko 
izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo 
prek informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Finančne 
uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju SICIS); 

 Za elektronsko poslovanje pri izvajanju carinskih formalnosti 
uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu 
eCarina; 

 Spremni dokumenti, potrebni za izvedbo carinskih formalnosti, se 
lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uradni 
elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju FURS), ki je objavljen na spletni strani FURS. Če s 
seznama elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, 
izhaja, da SICIS omogoča dostavo spremnih dokumentov, se ti 
dostavijo prek SICIS. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s 
posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti 
dostavijo FURS v papirni obliki. 

 Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki 
vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila, dokazila in zahtevke, 
ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, 
objavljenimi na spletni strani FURS. 

  
 Navodila za izpolnjevanje carinske deklaracije 
 Carinska deklaracija za izvoz, ponovni izvoz, pasivno 

oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega 
blaga se izpolnjujejo v skladu z navodili iz dodatka C1 iz Priloge 9 
Uredbe 2016/341/EU in navodili iz Priloge 1, ki je sestavni del 
pravilnika. 

 Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, 
carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos 
blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, 
poštni promet, poenostavljena uvozna deklaracija in obvestilo o 
predložitvi blaga v primeru vpisa v evidence se izpolnjujejo v skladu 
z navodili iz Priloge D Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 
3, ki je sestavni del pravilnika. 

 Pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne dajatve v skladu s 
prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe 
Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu 
oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 324 z dne 
10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1186/2009/EU), in predložitve blaga carini, se izpolnjujejo v skladu 
z navodili iz Priloge B Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 
3, ki je sestavni del pravilnika. 

Obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev je določen v Prilogi 
6, ki je sestavni del tega pravilnika. 

 
PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA 
(avtorica: Staša Pirkmaier, OZS) 

 
Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva izhaja iz 
50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list 
RS, štev. 26/2014 in nasl.). Najpogosteje delodajalce zanima, kako 
postopati v primeru, ko  eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do 
tretjega leta starosti dela krajši delovni čas. 
  
Na podlagi 2. odstavka 49. člena ZDR-1, ni potrebno skleniti 
nove pogodbe o zaposlitvi, (kamor sodi tudi delo s krajšim 
delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem 
varstvu),  temveč samo aneks k pogodbi o zaposlitvi.  
  
Delodajalec  delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni 
obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne 
obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela 
minimalne plače.  Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in 
delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za 
zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe 
izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih 
stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih 
z zakonom, ki določa stopnje prispevkov  za socialno varnost. 
  

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno 
obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim 
delovnim časom od polnega zaradi starševstva 30 dni pred nastopom. 
Gre  za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne sme 
odreči. Delavcu mora zagotoviti pravico do plače po dejanski delovni 
obveznost, pri centru za socialno delo pa delavec uveljavlja pravico do 
plačila prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. 
Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost je minimalna plača na 
dan plačila prispevkov. 
  
Pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do 
polne delovne obveznosti se uveljavlja najkasneje 30 dni po pridobitvi 
pravice do dela s krajšim delovnim časom, in sicer pri centru za socialno 
delo na območju katerega ima starš stalno prebivališče. 
K vlogi je potrebno priložiti tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega 
je razvidno obdobje, v katerem delavec dela  krajši delovni čas od 
polnega in število ur dela  na teden oziroma število ur dela na dan. 
  
Če eden od staršev, ki  dela krajši delovni čas od polnega v skladu s 
predpisi o starševskem dopustu mu gredo pravice iz socialnega 
zavarovanja, kot bi delal polni delovni čas ( (tudi regres). 

 

Z VEČ PREVERJANJ IN PODATKOV DO REGISTRACIJE POSLOVNEGA SUBJEKTA 
(vir: Portal FinD-INFO, 13. 10. 2021, www.findinfo.si, avtorica: mag. Mojca Kunšek) 
 
S koncem poletja so začele veljati še zadnje zakonske spremembe, ki jih 
je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1K), ki je bil sicer v Uradnem listu RS objavljen že v 
februarju. 
 
Omejitve pri ustanavljanju podjetij so v slovenskem prostoru poznane 
že dalj časa, z novelo pa so določene nove omejitve, več preverjanj 
podatkov, pa tudi boljšo preglednost podatkov pravnih oseb. 
Že do sedaj je 10.a člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1) določal določene omejitve pri ustanavljanju podjetij, z novelo pa je 
nabor in domet teh omejitev večji. Tako ustanovitelj, družbenik ali 
podjetnik ne more postati oseba: 
 ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen 

zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 

delovno razmerje in socialno varnost, po novembra tudi zoper 
pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine. Omejitev velja 5 let od pravnomočne sodbe. 

 ki je bila v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev javno objavljena 
na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali na 
seznamu neplačnikovpo določbah Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2) in nimajo neplačanih davčnih obveznosti višjih od 50 
evrov. Od 24. februarja 2022 dalje, pa bo ta omejitev razširjena 
tudi na vse tiste potencialne ustanovitelje, ki jim je identifikacija za 
namen DDV prenehala zaradi suma zlorabe sistema DDV po odločbi 
FURS. Omejitev velja do izdaje potrdila FURS, ki ni starejše od 15 
dni. 

 ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v 
kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev 
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javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na 
podlagi ZDavP-2, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov 
na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Od 24. februarja 
2022dalje, pa bo ta omejitev razširjena tudi na vse tiste potencialne 
ustanovitelje, ki jim je identifikacija za namen DDV prenehala 
zaradi suma zlorabe sistema DDV po odločbi FURS. 

 ki ji je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo najmanj dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Omejitev se 
izteče s potrdilom Inšpektorata Republike Slovenije za delo o 
plačilu globe in odpravi ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s plačilom 
za delo, ki ni starejše od 15 dni. 

 ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega 
registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 
Omejitev preneha v enem letu od prenehanja družbe. 

 ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo izrečena 
globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena 
ZGD-1, kar pomeni, da je izplačala družbenikom premoženje, ki je 
potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala. V skladu s 495. 
členom ZGD-1 se premoženje, ki je potrebno za ohranitev 
osnovnega kapitala in vezanih rezerv, družbenikom ne sme 
izplačati. V to premoženje pa se ne štejejo posojila družbe 
družbeniku, poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, kot je 
opredeljen v drugem odstavku 270.a člena ZGD-1, ali pravni osebi, 
v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi 
skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. V nasprotnem 
primeru je namreč družba lahko kaznovana za prekršek s plačilom 
globe od 1000 do 45.000 evrov, odgovorna oseba pa s plačilom 
globe od 500 do 4000 evrov. 

 
Pri tem velja izpostaviti, da je naloga registrskih organov in notarjev, da 
po uradni dolžnosti v elektronski evidenci preverijo obstoj omejitev v 
kazenski evidenci ter evidenci pravnomočnih odločb sodišč, ki ju upravlja 
Ministrstvo za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike Slovenije 
za delo, evidenci Tržnega Inšpektorata Republike Slovenije in evidenci 

Finančne uprave Republike Slovenije preverijo, ali obstaja katera izmed 
omejitev za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. 
Prav tako pa novela določa preverjanje izpolnjevanja pogojev oz. 
omejitev v primeru ustanovitve družbe, podjetnika ali pridobitve statusa 
družbenika s strani fizične ali pravne osebe iz druge države članice 
ali tretje države. V kolikor ustrezne evidence ne omogočajo vzajemne 
izmenjave podatkov med Republiko Slovenijo, drugo državo članico ali 
tretjo državo, mora ustanovitelj pristojnemu organu neobstoj omejitev 
dokazati z dokumenti, ki niso starejši od 30 dni, kot je izpis iz ustreznega 
registra, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni 
ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični 
državi ali državi, v kateri ima pravna oseba svoj sedež in iz katerega je 
razvidno, da ne obstajajo razlogi za omejitev ustanovitve in potrdilo, da 
ustanovitelj nima neporavnanih davčnih obveznosti. 
Novela pa je prinesla tudi dopolnitev nabora podatkov, ki jih mora 
vsebovati prijava ob prvem vpisu družbe v register. Tako mora družba 
pri prvem vpisu v register navesti tudi svoj poslovni in elektronski 
naslov. Navedena zahteva se uporablja za vse nove vpise v Poslovnem 
registru Slovenije (v nadaljevanju PRS) že od 24. februarja 2021, v 
skladu s prehodnimi določbami ZGD-1K pa morajo vsi poslovni 
subjekti svoje podatke v PRS z navedenimi podatki dopolniti v roku 
enega leta - torej do 24. februarja 2022. Navedeno pa ne velja za 
samostojne podjetnike. Pri tem ne gre spregledati tudi kazenskih določb, 
ki glede na velikost družbe določajo kazni od 1000 do 45.000 evrov, če 
družba v register ne prijavi podatkov ali ima v registru vpisane napačne 
podatke. Prav tako pa se z globo od 1.000 do 5.000 evrov lahko kaznuje 
za prekršek poslovodstvo, če podatkov ne prijavi za vpis v register v 
določenem roku v skladu s 47. členom ZGD-1. 
Ob tem Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
poziva vse družbe, da dopolnijo podatke v PRS čim prej in sicer tako, da 
izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis 
spremembe v PRS prinesejo osebno ali posredujejo po pošti ali 
elektronski pošti na eno izmed izpostav AJPES, če pa hkrati spreminjajo 
tudi druge podatke o družbi pa spremembe vlagajo na točki SPOT ali 
pri notarju. Ob tem v novici na spletni strani dodajajo, da je elektronski 
naslov družbe javen podatek, ki je javno objavljen na spletni 
strani ePRS in dostopen vsem uporabnikom podatkov PRS. 

 
 

Javni razpis za predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 
 
Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za pred industrijski obseg 
predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali 
tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava 
lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), 
modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje 
dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in 
malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih 
mest na področju gozdno–lesne verige.  
Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 8. 11. 2021 
do vključno 17. 1. 2022, do 13.59. ure. 
 
Kdo so upravičenci? Za pridobitev nepovratnih sredstev lahko 
upravičenci kandidirajo individualno oziroma kolektivno kot skupine 
nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s 
področja gozdarstva. Od skupno 4 milijonov evrov razpisanih 
nepovratnih sredstev bosta 2 milijona evrov namenjena nosilcem 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, 2 milijona evrov pa bosta namenjena 
gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na 
posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se bodo 
razdelila na ostale sklope iz javnega razpisa. 
 
Kaj je predmet podpore? Podpora je namenjena naložbam v 
dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in 
dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira 
proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko 
predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: 
žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, 
profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, 
proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, 
impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi 

materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih 
peletov, briketov ali drv za energetsko rabo. 
 
Upravičeni stroški: Upravičeni so stroški nakupa novih strojev in 
opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni 
stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni 
stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. 
 
Višina podpore: Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za 
izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji 
znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v 
celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije 
pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine nosilcev 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 
evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu 
bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te 
operacije. 
 
Postopek vlaganja vloge: Postopek je natančneje predstavljen v 
samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, 
da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki 
presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, 
do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski 
vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem 
(okolje). 
 
RABITE POMOČ PRI PRIJAVI? 
 
Kontakt za informacije in prijavo: Blaška Božnar, KGZS-Zavod Kranj, 
telefon: 04/2804633 ali elektronski naslov: blaska.boznar@kr.kgzs.si 
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