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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 so na voljo po 
enotni ceni 25 EUR.  
 
Podrobnosti o kulinaričnem festivalu, gostinskih ponudnikih in njihovih dobaviteljih ter predstavitev menijev 
najdete na spletni strani https://www.ra-sora.si/okusi-skofjeloskega/ oz. www.ooz-skofjaloka.si ali preko QR kode. 

 
 
 
VABILO NA IZOBRAŽEVANJA  
 
Vabimo na vrsto izobraževanj. Nekatera organiziramo samostojno, nekatera v sodelovanju z ostalimi območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami gorenjske regije ali drugimi partnerji. Vabljeni k udeležbi! 
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Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2022 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 
2021. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar, z napotki in priporočili za izdelavo. Na webinarju bomo obravnavali tudi 
spremembe davčne zakonodaje, ki začnejo veljati z letom 2022. 
 
Kdaj in kje: torek, 1. februar 2022, od 10. do 13. ure, preko spleta. 
 
Program: 
1. Razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih). 
2. Poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena). 
3. Znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve). 
4. Davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito izplačilo dobička). 
5. Delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca). 
6. Uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos).  
7. Spremembe davčne zakonodaje. 
 
Seminar bo izvedla:  
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 29 let delovnih izkušenj 
s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za 
debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 
predavanj širom Slovenije. 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka* 
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.) 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 31. 1. 2022  
Dodatne informacije: 
• OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
• ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič) 
 
 
 

 
 
Vas zanima kakšni so pogoji za upokojitev v letu 2022? Kako lahko kljub upokojitvi še naprej opravljate dejavnost? Kakšen je 
postopek prekinitve delovnega razmerja v primeru upokojitve delavca? 
 
Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih spodbud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ampak 
upokojitev odložijo za nekaj časa. Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti tudi po upokojitvi, je od leta 2016 dalje možen 
le preko instituta delne upokojitve. V zadnjih nekaj letih je bilo sprejetih še kar nekaj novel pokojninskega zakona, ki jih je vsekakor dobro poznati. 
 
Splošni pogoji za upokojitev so v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. t.i. ZPIZ-2, ki velja od leta 2013, načeloma enaki za vse 
kategorije zavarovancev. Zelo zaželeno je, da vsaj osnovne pogoje in značilnosti upokojevanja pozna bolj ali manj vsak zavarovanec, še posebej pa to 
velja za kadrovsko računovodske delavce. 
 
To je pomembno poznati ne le zaradi pravočasne in pravilne izbire upokojevanja, ampak tudi zaradi morebitnih potreb odpuščanja presežnih starejših 
delavcev oz. delavcev pred upokojitvijo, saj za zakonitost odpovedi tovrstni skupini zaposlenih obstajajo specifični pogoji. Nepravilna izpeljava takšnih 
postopkov lahko predstavlja težave za odpuščenega delavca pri uveljavljanju denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje, delodajalca pa lahko 
doleti visoka globa.  
 
Kdaj in kje: četrtek, 20. januar 2022, od 9. do 12.30 ure, preko spleta. 
 
Kratko iz programa: 

• Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2022. 
• Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino. 
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• Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve, pred in po noveli ZPIZ-2G. 
• Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe v višini 3%. 
• Značilnosti delne upokojitve. 
• Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci? 
• Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na Zavodu za zaposlovanje? 
• Kako lahko upokojenec zakonito dela (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, kratkotrajno delo)? 
• Kdo je deležen zagotovljene pokojnine v višini 620 €? 
• Kaj so prinesle novele ZPIZ-2 v letu 2021? 
• Interventni PKP 7 in »prisilno upokojevanje“? 
• Odgovori na prejeta vprašanja, diskusija. 

 
Seminar bo izvedel:  
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih predavanj 
in strokovnih člankov. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini za spremljanje 
izvajanja Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka* 
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)* 
- 50 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 90 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.) 
Obvezna je spletna prijava na dogodek. Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja. Prijavljeni bodo prejeli podatke za 
izvedbo plačila, dan pred dogodkom pa gradivo in povezavo do dogodka. 
 
Rok za prijavo: 19. 1. 2022  
Dodatne informacije: 
• OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
• ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič) 
 

 
 
On-line delavnica bo razdeljena na dva dela. V prvem boste spoznali kaj je cilj digitalizacije proizvodnih procesov, v drugem pa katere so skrivnosti 
uspešnih prijav na razpise za nepovratna sredstva.  
 
Kdaj in kje: ponedeljek, 31. januar 2022, od 9. do 10.30 ure, preko spleta. 
 
Program: 

1. KAJ JE CILJ DIGITALIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV? 
• Industrija 4.0 in sodobni trendi. 
• Digitalna transformacija kot naložba v prihodnost. 
• Pomen integracije in povezljivosti sistemov. 
• Zajem podatkov v realnem času kot temelj digitaliziranih proizvodnih procesov. 
• Digitalizacija kot sredstvo za dvig produktivnosti. 
• Digitalna transformacija v praksi:  Brezpapirna proizvodnja/Digitalno planiranje proizvodnje/Popolna sledljivost podatkov/Napredna analitika. 
2. SKRIVNOSTI USPEŠNIH PRIJAV NA RAZPISE ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 
• O razpisih v letu 2022. 
• Razpisi za digitalizacijo. 
• Elementi uspešnih prijav. 
• Elementi uspešne izvedbe projektov. 

 
Izvajalci delavnice: 
Kolektor Sisteh, d.o.o., ima več kot 30 letne globalne izkušnje s področja digitalizacije in sistemov vodenja proizvodnih procesov. V okviru svoje 
dejavnosti vzpostavlja partnerstva s podjetji in jim pomaga na poti digitalizacije proizvodnih procesov. Poleg svetovanja in priprave digitalnih strategij 
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je njegova dejavnost usmerjena predvsem na uvedbo lastne rešitve Sinapro.IIoT, ki predstavlja sistem za upravljanje proizvodnje oz. »Manufacturing 
Execution System« (MES). Slednja deluje kot Industrijska IoT platforma v oblaku in z vsemi svojimi MES/MOM funkcionalnostmi omogoča popolno 
izvajanje vseh funkcij pametne tovarne.  
Ekipa družbe Optimizator, d.o.o., je specializirana za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev ter ima dolgoletne izkušnje s področja 
financiranja. Ožjo ekipo predstavlja nekdanji vodstveni kader razvojno proizvodnega podjetja, ki je 7 let zaporedoma dosegalo 50 do 100% rast. Zaradi 
pridobljenih praktičnih izkušenj razumejo dejanske izzive podjetij sodobnega časa. 
 
Kotizacija: BREZPLAČNO za vse udeležence! 
 
Rok za e-prijavo: 27. 1. 2022   
Dodatne informacije: 
• OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
• Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, info@ra-sora.si 
 
 
On-line predavanje: CELOSTEN PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE (sreda, 26. januar 2022, ob 15. uri) 

 
 
Statistika pravi, da po prenosu družinskega podjetja na naslednike uspe zgolj 1/3 vseh podjetij. To se vse bolj kaže tudi v Sloveniji. Žal se še vedno 
premalo podjetnikov zaveda, da je ključno: 
• o prenosu resno razmišljati vsaj 7 let pred upokojitvijo staršev; 
• s prenosom odgovornosti začeti najmanj 3 leta pred dokončno upokojitvijo. 
 
DEJSTVA:  
- Ključen je pravočasen prenos odgovornosti na naslednike.  
- Davčno – pravni vidik prenosa je zgolj zaključek celotnega procesa.  
- Bistveno bolj pomembno je, da se zagotovi dolgoročno uspešno poslovanje. 
 
S tem namenom Inštitut MoST organizira BREZPLAČNO on-line predavanje, ki bo potekalo v sredo, 26. januarja 2022, s pričetkom ob 15. uri 
preko spleta. 
 
Zelo konkretno, skozi primere, bodo predavatelji orisali na kaj vse je potrebno biti pozoren pred in med samim prenosom družinskega posla na 
naslednike. Poudarek bo na načinu prenosa odgovornosti in nadaljnjega uspešnega vodenja podjetja.  
 
Predavanje bo možno spremljati na povezavi: https://most-institut.com/26-1-22-prenos-druzinskega-podjetja Za ogled predavanja prijave niso 
potrebne. Ogled je možen na vseh napravah in v vseh spletnih brskalnikih. Za ogled je potreben zgolj klik na povezavo, ki odpre okno/aplikacijo za 
spremljanje. 

 
 
BREZPLAČNA ON-LINE IZOBRAŽEVANJA RAZVOJNE AGENCIJE SORA  
 
podrobnosti najdete na https://www.ra-sora.si/novice-in-dogodki/ 
 
 
 
 
UČINKOVITO VODENJE SESTANKOV (NA DALJAVO) – sreda, 19. januar 

2022, od 17. do 20. ure (prijave do zasedbe prostih mest) 
Vsebina: 

1. Dejanske razlike med on-line sestanki in sestanki v živo. 
2. Kako uspešno premostiti največje razlike? 
3. 5 pravil vabljena na sestanek. 
4. Struktura (plonk listek) za časovno ekonomične sestanke. 
5. 10 priporočil za kreativne sestanke. 
6. Deljenje nalog in določanje rokov. 
7. Vodenje sestankov na trden, ampak prijeten način. 

Predavatelj: Blaž Branc, podjetnik, sociolog, kreativec, specialist na področju marketinga ter komunikacije, dolgoletni predavatelj in trener. 
 
BRANKE IN RAZUMEVANJA BILANC – sreda, 2. februar 2022, od 17. do 19.15 ure (prijave do 27. januarja oz. zasedbe prostih 
mest) 
Vsebina: 

1. Najpomembnejše kategorije bilance stanja in izkaza poslovnega izida. 
2. Zakaj plačamo davek kljub izgubi (vpliv davčno nepriznanih stroškov in odhodkov na akontacijo davka od dejavnosti oziroma davka 

od dohodkov pravnih oseb). 
3. Primerno financiranje sredstev podjetja in pomembnost le-tega. 
4. Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja. 
5. Prevare, napake v bilančnih postavkah. 
6. Kako izboljšati boniteto podjetja. 
7. Kako bere bilance lastnik podjetja. 
8. Kako bere bilance poslovni partner. 

Predavateljica: Bernarda Jurca, lastnica podjetja SCONTO, računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o., Šenčur. V podjetju je trenutno 
zaposlenih 8 delavcev, poslovne knjige pa vodijo za okrog 90 podjetij in samostojnih podjetnikov. 
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DELOVNOPRAVNI VIDIK OBRAČUNA (MINIMALNE) PLAČE, NADOMESTIL PLAČE, DODATKOV IN POVRAČIL STROŠKOV – 
sreda, 9. februar 2022, od 17. do 19.15 ure (prijave do 3. februarja oz. zasedbe prostih mest) 
Vsebina: 

1. Plača. 
2. Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje kriterijev. 
3. Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob koncu leta. 
4. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – razmejitev med delovnopravno pravico in 

davčno obravnavo. 
5. Dodatki. 
6. Minimalna plača. 
7. Povračilo stroškov v zvezi z delom. 
8. Nadomestilo plače. 
9. Katere spremembe na področju evidenc dela se nam obetajo, ker so že v pripravi? 

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, samostojna podjetnica. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega 
in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega 
strokovnjaka. 
 
GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA VSAKDANJO RABO – sreda, 16. februar 2022, od 17. do 19.15 ure (prijave do 10. februarja  oz. 
do zasedbe mest) 
Vsebina: 
Skozi delavnico se bodo udeleženci naučili osnovnih zakonitosti oblikovanja (uporaba in kombiniranje barv, pisav, hierarhije in kompozicije 
elementov). Udeleženci bodo dobili konkretne predloge, postopke in trike, kako s poznanimi orodji (Microsoft PowerPoint, slikar in ostali 
programi, ki jih verjetno imate že naložene v svojem sistemu) oblikovati grafike za družbena omrežja, tiskane in spletne medije. Udeleženci 
bodo tudi prejeli v naprej pripravljeni predlogi za digitalno vabilo ter naslovnico spletnega dogodka (za uporabo na spletni strani ali Facebooku). 
Predavatelja: Nejc Konjevič in Laura Martinčič. 
 

 

USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE – KODA 95 (program 2022) 
  
OOZ Škofja Loka vsako leto v sodelovanju z OZS pripravi usposabljanje za voznike - koda 95. Glede na to, da 
predvidevamo, da bo udeležba v začetku letošnjega leta na usposabljanjih še vedno številčno omejena, bomo 
usposabljanje po programu za leto 2022 izvedli v dveh terminih, in sicer:  
 
  v soboto, 19. 2. 2022, ob 7. uri in  
  v soboto, 26. 3. 2022, ob 7. uri.  
 

 
Strošek udeležbe: 
• 21 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka in njihove zaposlene 
• 50 EUR (z vključenim DDV) za ostale udeležence. 
 
PRIJAVE na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na naslov: 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. 
 

 
AKTUALNO  
 
Pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje (avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS) 

 
 
Državni zbor je na seji 27. 12. 
2021 sprejel Zakon o 
dodatnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, 
okrevanje in odpravo posledic 

COVID-19 (ZDUPŠOP oz. PKP10), ki med drugim določa tudi postopek 
za prejem pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje, ki jih 
delodajalec nakupi za delavce oz. druge osebe, ki na kakršni koli drugi 
pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu. 
 
Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, pri čemer 
ga Vlada RS lahko s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. 
 

Upravičenec do pomoči za nakup teh testov je pravna ali fizična 
oseba javnega ali zasebnega prava (torej, tudi d.o.o., s.p. itn.). 
Pogoj glede testov je, da je, da je proizvajalec teste namenil za 
samotestiranje in je pridobil certifikat CE priglašenega organa s 
sedežem v EU. 
Povračilo znaša 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni 
koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, ki se po 
predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora 
samotestirati (tj. osebe, ki ne izpolnjujejo P ali C del pogoja PCT). 
 
Kot delavec se štejejo tudi naslednji posamezniki: 
a) oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključena v sistem 

zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno, 
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b) samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 

c) družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj 
zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. 
člena ZPIZ-2, 

d) kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena 
ZPIZ-2, ter 

e) oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2. 

 
Sredstva prejeta na podlagi tega ukrepa se lahko uporabijo izključno 
za nakup HAG testov za samotestiranje delavcev (oz. oseb, ki so 
izenačene z delavci). Nadzor izvaja proračunska inšpekcija v Uradu RS 
za nadzor proračuna, skladno s pravili inšpekcijskega nadzora nad 
izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna. 
Izplačilo pomoči za nakup testov upravičenec zahteva preko 
informacijskega sistema FURS s predložitvijo izjave, da je upravičenec 
skladno z zakonom in da namenja sredstva za nakup HAG testov za 
samotestiranje za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi 
navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih 
testov na dan oddaje vloge.  
Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. februarja 
2022.  
V primeru podaljšanja ukrepa za pet mesecev, mora upravičenec 
predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka. 

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 
2022 (oz. najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave po podaljšanju roka). 
 
Upravičenci, bodite pozorni tudi na morebitno dolžnost vračila pomoči 
za nakup testov! Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup testov, 
in naknadno ugotovi, da: 
• ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali 
• sredstev ni namensko porabil za nakup testov, 
o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od 
vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS. 
Če proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna naknadno 
ugotovi, da upravičenec: 
• ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali 
• sredstev ni namensko porabil za nakup testov, 
izda odločbo o vračilu zneska prejete pomoči v 30 dneh od vročitve 
odločbe. 
 
Sredstva za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 
 
Morebitne globe za prekrške znašajo od 4.000 EUR do 100.000 EUR za 
pravno osebo, ki v izjavi, ki je navedena zgoraj, navaja neresnične, 
nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi prejeta 
sredstva. Globa za enak prekršek, ki ga stori samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, znaša od 
2.000 EUR do 50.000 EUR. Odgovorne osebe se kaznujejo z globo od 
400 EUR do 4.000 EUR. V hitrem postopku se smejo izreči globe tudi v 
znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe za navedeni prekršek. 

 
Pomoč za opravljene nakupe HAG testov pred 8. 11. 2021 – dodatno pojasnilo (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS) 

 
 
ZDUPŠOP (PKP 10) je uredil pomoč za nakup hitrih antigenskih testov 
za samotestiranje. Delodajalci so upravičeni do pomoči za obdobje od 
8. 11. 2021 do 31. 1. 2022, pri čemer morajo za prejem pomoči vložiti 
izjavo preko e-davkov najpozneje do 15. 2. 2022.  
 
Mnogi delodajalci so se na nas obrnili z vprašanjem ali se pomoč 
dodeli tudi v primeru, da so bili hitri testi za samotestiranje 
kupljeni pred 8. 11. 2021. Davčni organ je namreč v 
pojasnilu Pogosta vprašanja, interventni ukrepi – PKP10 zapisal, da se 
pomoč lahko dodeli le za teste kupljene od 8. 11. 2021 do oddaje 
izjave.  
 
Z dobro argumentacijo nam je davčni organ uspelo prepričati, 
da so do pomoči upravičeni tudi tisti zavezanci, ki so HAG teste 
za samotestiranje kupili pred 8. 11. 2021 in so jih uporabili 
oziroma jih uporabljajo v obdobju veljavnosti ukrepa.  

V prihodnjih dneh lahko pričakujemo popravek pojasnila FURS z 
naslednjo vsebino: 
 
13. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za 
hitre teste, ki bodo nabavljeni  v prihodnosti ali tudi za hitre 
teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter 
kakšen je rok za porabo prejetih subvencij? 
 
Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do 
pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za 
nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 
2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 
2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za 
samotestiranje.  
Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31. 1. 2022, 
samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje. 
 

Veljavnost rezultata HAG testiranja za različne kategorije (avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS) 
 

 
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-1, ki je začel veljati 24. 12. 2021, je prinesel poglavitno 
spremembo glede veljavnosti negativnega rezultata HAG testa. S to 
spremembo je bila namreč  veljavnost negativnega rezultata HAG testa 
skrajšana od 48h od odvzema brisa na 24h od odvzema brisa (rezultat 
PCR testa pa je bil skrajšan na 48h od odvzema brisa v primerjavi s prej 
72h od odvzema brisa).  
 
V javnosti se pojavljajo dileme, za koga velja tako skrajšana veljavnost 
negativnega rezultata HAG testa, saj je ponekod slišati, da velja na 
splošno za vse prebivalce. Slednje ne drži. 
 
V nadaljevanju povzemamo veljavnost negativnega rezultata HAG testa 
glede na kategorijo prebivalca: 
 
- potrošniki oz. stranke: negativni rezultat HAG testa velja 24h od 
odvzema brisa. To je tudi edina kategorija, za katero velja krajša 
veljavnost negativnega rezultatat HAG testa (odlok za to kategororijo 
uporablja termin "uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri 
izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji", drugi odstavek 3. 
člena). 

- delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali s.p.-ji: negativni 
rezultat HAG testa velja 48h od odvzema brisa. Enako velja za 
rezultat HAG testa za samotestiranje. Ne splošni 2. člen odloka, ne 
prvi odstavek 4. člena odloka, ki ureja možnost samotestiranja delavcev, 
nista bili spreminjani. 
- delavci, ki delajo na terenu: negativni rezultat HAG testa velja 
48h od odvzema brisa. Kot omenjeno zgoraj, tudi drugi odstavek 4. 
člena odloka, ki ureja delo na terenu, ni bil spremenjen. 
- obisk trgovine/pošte/bencinske postaje v službene namene: 
glede na pojasnila MGRT, naj bi negativni rezultat HAG testa tudi v tem 
primeru veljal 48h od odvzema brisa. Pri tem je treba upoštevati, da 
mnogi ponudniki vendarle zahtevajo veljavnost negativnega rezultata 
HAG testa 24h od odvzema brisa. 
 
Obenem je OZS MGRT zastavila naslednje vprašanje: 
Oseba za namene opravljanja dela mora občasno v nabavo materiala v 
trgovino. Ali se v tem primeru šteje kot uporabnik, ki skladno z drugim 
odstavkom 3. člena Odloka mora za izpolnjevanje pogoja PCT imeti 
negativen test HAG, ki ni starejši od 24h, ali bi vseeno (glede na to, da 
nastopa kot kupec v službene namene) lahko v trgovino vstopil z 
negativnim testom HAG, ki ni starejši od 48h? 
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Odgovor MGRT: 
»Test HAG za samotestiranje velja samo za primere oprave dela v 
prostorih delodajalca medtem kot HAG test velja tudi v primerih, ko se 
delo/dejavnost/storitve opravljajo izven prostorov delodajalca, torej na 
terenu oziroma pri uporabniku, pri poslovnem partnerju, na pošti, banki 
in drugod.  
Veljavnost HAG testov za delavce, ki opravljajo delo na terenu in v tem 
okviru vstopajo v prostore, kjer je potreben PCT pogoj, je ta veljaven 
48 ur od odvzema brisa. Pri tem svetujemo, da imajo ti delavci 
oziroma osebe za potrebe nadzora ali za dokazovanje namena 

vstopa v prostore s PCT, pri sebi veljavno pravno podlago za 
opravljanje dela oziroma za izvajanje dejavnosti.  
Poudarjamo, da je zgoraj navedeno neobvezujoče mnenje ministrstva, 
ki ni pravno zavezujoče narave, zato lahko posamezni pristojni organi in 
sodišča v morebitnih postopkih zavzamejo tudi drugačno stališče do 
obravnavanega vprašanja.« 
 
Odgovor MGRT je objavljen tudi na njihovi spletni strani 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-
blaga-in-storitev/ 

 
 
Kako postopati v primeru karantene ali izolacije s.p.-ja ali zaposlenega delavca? (avtorica: mag. Vesna Maver, OOZ Tolmin) 

 
 
Samostojni podjetnik-karantena/višja sila 
• Najprej morate pridobiti odločbo o karanteni, ker ste bili v 

visokorizičnem stiku. To naredite na tej povezavi. Samo vnesete 
vaše podatke in podatke stika:  

https://e-uprava.gov.si/storitve/jep/5226/izpolnjevanje?app=409142 
• Potem, ko imate odločbo, greste na edavke/dokumenti/ ostale 

vloge/ NF-Karantena- Izjava za povračilo delno izgubljenega 
dohodka in tukaj še pripnite odločbo o karanteni. Pripada vam 250 
eur za 10 dni, 500 eur za 20 dni oz 750 eur v enem mesecu. 

• Enak postopke je za uveljavljanje višje sile, samo da namesto 
odločbe o karanteni priložite izjavo o višji sili (primer v priponki). 

• Izjavo za karanteno in višjo silo za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2021 
je potrebno oddati najkasneje 15.1.2022, za obdobje od 
1.1.2022 do 28.2.2022 pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o 
nastopu karantene ali višje sile.   

 Samostojni podjetnik- izolacija (potrjena okužba nosilca) 
• Bolniški list od zdravnika, razlog 08-izolacija,  
• Vlogo za refundacijo se poda na ZZZS (Zavod za zdravstveno 

zavarovanje)-izpolnjen in podpisan dokument v priponki 
(bolniškega lista se ne prilaga zraven). Obrazec pošljete na 
OENG@zzzs.si. Nadomestilo gre od prvega dne v breme ZZZS in 
znaša 90% osnove za nadomestilo. Na OPSV zavezanec označi 
zadržanost od dela z razlogom 08 - izolacija in COVID19. Za čas 
izolacije samozaposleni ne plačujejo prispevkov. 

 Zaposleni-karantena/višja sila 
• Najprej morajo pridobiti odločbo o karanteni, ker so bili v 

visokorizičnem stiku - v karanteno so napoteni vsi, razen tistih, ki 
imajo poživitveni odmerek. To naredijo na tej povezavi, lahko 
naredite tudi vi v imenu zaposlenega, v kolikor niso sami 
vešči.  Samo vnesite podatke zaposlenega in podatke stika:  

https://e-uprava.gov.si/storitve/jep/5226/izpolnjevanje?app=409142 
• Vlogo za refundacijo je potrebno dati na Zavod za zaposlovanje, 

vlogo oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Rok za oddajo 
vloge ostaja nespremenjen, in sicer jo je potrebno oddati v 8 dneh 
od prvega dne odsotnosti delavca. Vlogo lahko oddate tudi 
brez zahtevanih prilog, te lahko priložite naknadno. Prepozno 
oddana vloga se zavrže, zato z oddajo ne odlašajte!  

• V kolikor gre za refundacijo karantene je potrebno priložiti:  
o Odločbo o karanteni/dokazilo o napotitvi. 
o Izjava delodajalca, da ne more organizirati dela na domu 

(izjavo je priravil že ZRSZ in je že vsebovana v vsami vlogi). 
• V kolikor gre za refundacijo višje sile je potrebno priložiti:  

o izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin, 
o dokazilo o zaprtju vrtcev ali šol, karantene otroka na domu, 

odreditve šolanja na daljavo za ves razred ali odreditve šolanja 
na daljavo zaradi nepodaje soglasja za samotestiranje. 

• Nadomestilo plače delavcu: višja sila 80% povprečne mesečne 
plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, 
karantena (stik izven opravljanja dela 80% povprečne mesečne 
plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, na 
delovnem mestu nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejel, če bi 
delal). Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. 

 Zaposleni- izolacija 
• Bolniški list od zdravnika, razlog 08-izolacija. 
• Vlogo za refundacijo je potrebno dati na ZZZS (Zavod za 

zdravstveno zavarovanje), preko portala SPOT oz. vmesnika eBOL 
in eNDM. 

• Plača/nadomestilo: nadomestilo v višini 90% osnove, od prvega 
dne zadržanosti gre v breme ZZZS 

 
Kratkotrajna bolniška odsotnost – podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022 (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS) 

 
 
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, 
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki 
je začel veljati  30. 12. 2021, je podaljšal ukrep kratkotrajne bolniške 
odstotnosti do 28. 2. 2022. 
 
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni 
zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez 
predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri 
zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem 
koledarskem letu.  
 
Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali 
elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času 

koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati 
pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. 
Za čas odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 
80% osnove iz 137/8 ZDR-1. Osnova je plača delavca v preteklem 
mesecu za polni delovni čas. 
 
Delodajalec lahko uveljavlja refundacijo od Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS), razlog odsotnosti 13 - bolezen do 3 dni. 
 
Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski 
obliki najpozneje do 31. 5. 2022.  
 
Več o postopku najdete na https://zavezanec.zzzs.si/ 
 

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. 
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NOVO MNENJE ARSO GLEDE POROČANJA O ODPADKIH 

 

Zaradi različne interpretacije zahtev 29. člena Uredbe o odpadkih v delu, 
ki se nanaša na opredelitev zavezancev za poročanje, je ARSO od 
zakonodajalca - Ministrstva za okolje in prostor v septembru 2021 
ponovno pridobil mnenje.  
 
Ta navaja, da se Uredba o odpadkih v delu 29. člena, ki določa, kdo je 
zavezanec za poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, ni 
spreminjala. 
Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko 
leto morajo tako predložiti vsi izvirni povzročitelji (prave osebe ali 
samostojni podjetniki posamezniki), pri katerih je v preteklem 
koledarskem letu zaradi njihove dejavnosti nastalo: 
- 10 ton ali več vseh odpadkov 
- ali je nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov  
- ali so zaposlovali 10 ali več oseb, ne glede na vrsto 

zaposlitve.  
 
Torej, če pravna oseba ali samostojni podjetniki posameznik izpolnjuje 
vsaj enega od navedenih pogojev, je zavezanec za poročanje o nastalih 
odpadkih in ravnanju z njimi. 
 

O tem kako poročati za referenčno leto 2021, bo ARSO podrobneje 
seznanili vse zavezance najkasneje do začetka februarja 2022 na svoji 
spletni strani. Do takrat pa vsem zavezancev predlaga, da si uredijo 
dostop do aplikacije IS-Odpadki (http://okolje.arso.gov.si/odpadki/). Za 
registracijo v aplikacijo je potrebno veljavno digitalno potrdilo, ki je 
vezano na podjetje zavezanca za poročanje.  
 
Na to temo Gorenjske OOZ pripravljamo poseben webinar, ki bo 
potekal v četrtek, 10. marca 2022, s pričetkom ob 9. uri.  Na 
webinarju se boste seznanili z obveznostmi, ki jih je v lanskem letu za 
podjetja, ki dajejo na trg v RS blago v embalaži oz. servisno embalažo, 
prinesla Uredba o embalaži in odpadni embalaži ter spremembami 
navedene uredbe. V drugem delu boste lahko prisluhnili obveznostim na 
področju ravnanja z odpadki pri povzročiteljih, kjer vas bomo 
seznanili z zahtevami zakonodaje (ločeno zbiranje, označevanje posod, 
vodenje evidenc …) in spremembo navodil pri letnem poročanju o 
odpadkih. Za poročanje o odpadkih s strani povzročiteljev za leto 2021 
tako ponovno veljajo kriteriji, ki smo jih poznali že v preteklih 
letih. 
 

KAKO DO PODIZVAJALCA IZ TRETJE DRŽAVE (avtorica: Zdenka Bedekovič, OZS) 

 
Med slovenskimi podjetji je v zadnjem času zaznavamo precejšnje 
zanimanje za najemanje podizvajalcev iz tretjih držav. Podjetja imajo 
dovolj dela v tujini, a jim primanjkuje kadra, s katerim bi lahko izvršili 
celoten pridobljeni posel. Potrebe so največje po elektroinštalaterjih, 
monterjih stavbnega pohištva in ostalih kadrih.   
 
Vse večji stroški dela slovenskih podjetij v Evropski uniji, so privedli do 
večjega povpraševanja po podizvajalcih iz tretjih držav. Torej po 
podjetjih, ki bi opravljala dela podizvajalcev za slovenske naročnike. 
 
Po novem morajo slovenska podjetja v  državah Evropske unije pri 
plačilu svojih delavcev upoštevati načelo »enako delo za enako plačilo«. 
To pa je eden od razlogov, zaradi katerega se povečuje zanimanje 
slovenskih podjetnikov za delo s podjetji iz tretjih držav. 
 
Največ zanimanja je za sodelovanje s podjetji iz bivših jugoslovanskih 
republik. Razlog je očiten, saj so cenovno bolj ugodna kot tuja podjetja 
iz Evropske unije, ki bi opravljala dela podizvajalca za slovenske 
naročnike. 
 

Slovenska podjetja želijo opravljati dela s podjetji iz tretjih držav tako v 
Republiki Sloveniji kot drugod po Evropski uniji. Največja težava pa so 
administrativne ovire, s katerimi se srečujejo ta podjetja pred prihodom 
v tujo državo. S temi ovirami se srečujejo tudi v Republiki Sloveniji.      
 
Skladno s Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS številka 32/14 s spremembami) je po 3. členu zakonsko 
določeno, da tuji pravni subjekt, ki nima registrirane podružnice ali 
predpisanega dovoljenja, opravlja delo na črno. 
 
Šele, ko tuje podjetje iz tretje države ustanovi podružnico ali 
pridobi predpisano dovoljenje, kot je to predpisano z 
zakonskim določilom, lahko napotuje delavce v Republiko 
Slovenijo ter izvaja dela za slovenskega naročnika. 
 
V primeru, da zgoraj navedenih zakonskih določil tuja podjetja iz tretjih 
držav ne upoštevajo, so izpostavljeni globam po zgoraj omenjenem 
zakonu. Prav tako pa jim inšpekcijski organi odredijo prekinitev del v 
Republiki Sloveniji ter vrnitev delavcev v matično državo.  

 

DAVČNO PODROČJE 

 
PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL 
Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za 
državno statistiko, ter druga poročila v predpisanih rokih za posamezno 
vrsto poslovnega subjekta. 
Aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov 
bo na voljo predvidoma od 18. januarja 2022 dalje. 
Za morebitno odpravljanje napak pri poročanju iz preteklih obdobij za 
nazaj preverite odgovor na 15. vprašanje. Odgovori na pogosta 
vprašanja so objavljeni na 
https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Druzbe_in_zadruge/P
ogosta_vprasanja#accordianFAQBody565 
Več o predložitvi poročil najdete na: 
https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev 
 
UKINITEV POROČANJA PODATKOV O IZPLAČILU REGRESA 
Iz AJPESa obveščajo, da je bila skladno s strateškim ciljem AJPES, da v 
sodelovanju z drugimi državnimi institucijami aktivno deluje pri odpravi 
administrativnih ovir, in v sodelovanju s Statističnim uradom Republike 
Slovenije (SURS), kot nosilcem statističnega raziskovanja, sprejeta 
odločitev, da pravne osebe zasebnega sektorja prek portala AJPES 
od 1. 1. 2022 dalje ne poročajo več podatkov iz obrazca 
Izplačilo regresa za letni dopust. 

NE POZABITE NA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA 
VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE ZA ODMERO DOHODNINE ZA 
LETO 2021 
Rok za oddajo vlog je 7. 2. 2022. Če jo boste oddali preko eDavkov, 
lahko to storite do 20. 2. 2022, saj bo elektronski portal ostal odprt v 
času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in 
na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati 
obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o 
oddaji. 
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi 
medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora vložiti »Vlogo za 
uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
pri informativnem izračunu dohodnine«. 
Vlogo lahko zgolj preko eDavkov oddate do 20. 2. 2022 
Vlogo v papirnati obliki je mogoče oddati do 7. 2. 2022. 
Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih 
izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih 
zadevah papirnatih vlog ne bo mogoče vložiti v 
vložišču  finančnega urada in pri tem dobiti potrdila o oddaji, 
temveč le po pošti ali v predalnik pred vhodom v prostore finančnih 
uradov. Tudi iz tega razloga svetujemo uporabo eDavkov, ki 
zavezancem v elektronski obliki pošlje potrdilo o uspešni oddaji, hkrati 
pa je ta vloga evidentirana  in vidna tudi v evidenci vloženih vlog 
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zavezanca na portalu eDavki in lahko služi zavezancu tudi kot arhiv 
oddanih vlog. 
Prednost poslovanja preko sistema eDavki: 
• uporabniki eDavkov bodo lahko uporabili predizpolnjeni obrazec z 

lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo 
večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v 
elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo 
vnos napačnih podatkov. 

• vračilo dohodnine nekaj dni prej, kot sicer. 
Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne 
olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo s 
programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu 
eDavki.  
Na strani Finančne uprava je na voljo več informacij. 
(https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/vzdrzevani_druzi
nski_clani/) 
 
SPREJETA NOVELA ZDDV-1M 
V Uradnem listu RS št. 3/2021 z dne 7. 1. 2022 je objavljena novela 
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M). Zakon bo pričel 
veljati 22. 1. 2022. 
Bistvene novosti: 
1. Implementacija Direktiv EU v nacionalni zakon 
V ZDDV-1 se prenašajo določbe, ki veljajo za opravljanje storitev in 
prodajo blaga na daljavo. Dejansko novosti v tem delu ni, saj je bilo 
potrebno določbe direktiv implementirati že s 1. 7. 2021. Ker je 
zakonodajalec zamujal s sprejemom zakonodaje, je področje uredil 

s Pravilnikom o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi 
z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo 
blaga na daljavo (UL št. 102/2021). Pravilnik bo prenehal veljati z 
dnem uveljavitve sprememb ZDDV-1. 
2. Odbitek DDV od motornih vozil brez izpustov CO2 
Davčni zavezanec lahko odbija vstopni DDV pri nabavi motornih 
vozil (avtomobilov, motornih koles, koles, ...) brez izpustov CO2, 
vendar le v delu uporabe vozila za poslovne namene, če vrednost 
vozila, skupaj z DDV in drugimi dajatvami, ne presega 80.000 EUR. 
Odbitek DDV je mogoč tudi od nabav goriv, maziv, nadomestnih 
delov ter storitev za ta motorna vozila. Če je davčni zavezanec 
nabavil tako vozilo pred uveljavitvijo zakona, lahko izvede popravek 
odbitka vstopnega DDV po 69. členu v sorazmernem delu za 
preostanek obdobja popravka. 
3. Obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu 
Z novelo zakona se ukinja obveznost izročitve računa v papirni obliki 
kupcu, razen če kupec zahteva papirni račun. To pa ne pomeni, da 
računa za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni potrebno izdati! 
4. Ostale spremembe 
• ukinja se obveznost identifikacije za DDV tujih davčnih 

zavezancev, če na ozemlju RS opravijo dobave za katere velja 
prevalitev davčne obveznosti na prejemnika blaga ali storitev; 

• zavezancem, ki prvič predlagajo obračun DDV, ni potrebno k 
obračunu predložiti seznama prejetih in izdanih računov; 

• ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV (7.500 
EUR). 

 

 
JAVNI RAZPISI, POZIVI, SPODBUDE…. 

 
16 MILIJONOV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA POMOČ EVROPSKIM MSP 
NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE 
 
Urad EU za intelektualno lastnino (European Union Intellectual Property Office - 
EUIPO) je objavil razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem 
v EU na področju intelektualne lastnine. 
 
Financiranje bo potekalo v obliki dveh vrednotnic za intelektualno lastnino, s 
katerima se bodo sofinancirale: 
• dejavnosti, povezane z znamkami in modeli ter storitev predhodnega pregleda 
pravic intelektualne lastnine - IP Scan (vrednotnica 1),  
• dejavnosti, povezane s patenti (vrednotnica 2). 
 
Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2022 ne 
sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev (Prva 
informacija o intelektualni lastnini - Prva i) brezplačno.  
 
Skupni proračun, ki je v letu 2022 na voljo za sofinanciranje dejavnosti, je ocenjen 
na 16 milijonov evrov. Vsako MSP lahko zaprosi za največ eno vrednotnico 1 in 
eno vrednotnico 2. Glede na vrsto dejavnosti se bodo uporabljala naslednja pravila 
sofinanciranja: 
• prijave znamk in modelov v EU: 75 % upravičenih pristojbin za regionalne ali 
nacionalne znamke ali modele v državah članicah EU, znamke EU ali registrirane 
modele Skupnosti, 

• prijave znamke in modelov zunaj  EU: 50 % upravičenih pristojbin za vloge prek madridskega ali haaškega sistema, vključno z osnovnimi 
pristojbinami in pristojbinami za imenovanje za države nečlanice EU, 

• nacionalni patenti: 50 % upravičenih pristojbin za podelitev nacionalnega patenta v državah članicah EU. 
Najvišji znesek vrednotnice 1 na upravičenca je 1500 EUR, vrednotnice 2 pa 750 EUR. 
 
Vloge na letošnji razpis je možno oddati od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022. Pred oddajo prijave se morate registrirati oziroma 
predhodno ustvariti uporabniški račun. 
 
Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo 
sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU. 
Na spletni strani EUIPO so  na voljo podrobnejše informacije o razpisu. 
 
RABITE POMOČ PRI PRIJAVI? 
Kontakt za informacije in prijavo: Tamara Starič Petrović, OZS, telefon: 051/314 677 ali elektronski naslov: tamara.staric@ozs.si 
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LIKVIDNOSTNI BREZOBRESTNI KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE NA 
GOSPODARSTVO 
 
Slovenski podjetniški sklad je 31. 12. 2021 objavil razpis P7C 2021 COVID, na podlagi katerega 
razpisuje 10,8 milijona eurov sredstev za ugodne brezobrestne kredite podjetjem, ki se 
ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim 
prometom.  Z razpisom želi sklad neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja podjetjem v 
Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa 

COVID 19. Slednje se izkazuje v znižanju prihodkov v primerjalnem obdobju 2019/2020. Kredit je namenjen podjetjem, ki imajo sledeče glavno dejavnost 
in jo tudi opravljajo: dejavnostjo hotelov, počitniških domov, avtokampov, taborov, potovalnih agencij, organizacije potovanj in s potovanji povezane 
dejavnosti, dejavnost strežbe jedi in pijač, organizacije razstav, sejmov in srečanj, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter medkrajevni in drug cestni 
potniški promet (podrobnosti v razpisu).  
V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, pridobila namenski kredit v višini od 5.000 do maksimalno 
50.000 EUR, z ročnostjo od 1 do 5 let. Kredit pa lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov. 
Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer je prvi že 25.01.2022 do 14.00 ure. 
 
Slovenski podjetniški sklad je prav tako 31. 12. 2021 objavil še razpis P7C 2021. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite od 
5.000 do največ 25.000 EUR tudi tokrat prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV 
ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 650 podjetij, ki potrebujejo finančne vire za 
manjšo investicijo in/ali obratna sredstva. Prvi prijavni rok je 20.1.2022. 
Oba razpisa najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. 
 

 
 
 
 

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 ( od 1. 1. 2022 bo znašal 40,00 EUR!!!) 

 
TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI! 
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