Povračilo prispevkov delodajalca
na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2, z vsemi spremembami)

Odgovori na pogosta vprašanja
Prenovljeno: 11. 1. 2016
Pravne podlage za izvajanje ukrepa:
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12)
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Ur. list RS, št. 93/14, z dne
22. 12. 2014)
- Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava
za zaposlovanje« (št. priglasitve: BE04-2399245-2014), z dne 29. 12. 2014
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 7. 2014
- Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo Pokolpje (Ur. list RS, št. 26, z dne 8. 4. 2011)
- Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Ur. list RS, št. 53, z dne 21. 6. 2013)
- Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Ur. list RS, št. 63, z dne 26. 7.
2013)
***
1. VPRAŠANJE:
Katera območja so upravičena do finančnih spodbud v obliki povračila prispevkov
delodajalcem na osnovi ZSRR-2?
ODGOVOR:
Finančno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb v obliki povrnjenih prispevkov lahko
uveljavljajo delodajalci, ki izvajajo dejavnost v območjih z visoko brezposelnostjo.
Na podlagi ZSRR-2 in Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike je Vlada RS sprejela
sklepe o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za naslednja območja (glej: pravne podlage za izvajanje ukrepa).
I.
Pokolpje,
II.
Maribor s širšo okolico
III.
Hrastnik, Radeče in Trbovlje
Območje z visoko
brezposelnostjo:
I.

Pokolpje

II.

Maribor z okolico

III.

Hrastnik, Radeče
in Trbovlje (HRT)

Območje vključuje
občine:
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica
Črnomelj, Metlika,Semič
Hoče – Slivnica, Kungota, MO Maribor, Pesnica, Ruše, Selnica ob
Dravi
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju
Hrastnik, Trbovlje
Radeče

2. VPRAŠANJE:
Kdaj se prične izvajati ukrep povračila prispevkov delodajalcem na osnovi ZSRR-2?
ODGOVOR:
Povračilo prispevkov delodajalcem za socialno varnost na podlagi ZSRR-2 se že izvaja v vseh
območjih z visoko brezposelnostjo, in sicer od dne veljavnosti vseh pravnih podlag, na katerih pravica
delodajalcev v določenem območju temelji:




Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11; v nadaljnjem
besedilu: ZSRR-2),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Ur. list RS, št.
93/14, z dne 22.12.2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter
Sklepov Vlade RS o določitvi problemskih območij z visoko brezposelnostjo:
1. Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo Pokolpje (Ur.l. RS, št. 26/11, z dne 8. 4. 2011),
2. Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Ur.l. RS, št. 53/13, z dne 21. 6. 2013) in
3. Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT) (Ur.l. RS, št.
63/13, z dne 26. 7. 2013).

3. VPRAŠANJE:
Kdo so upravičenci (delodajalci, ki so upravičeni do finančne spodbude po ZSRR-2)?
ODGOVOR:
Po 27.čl. ZSRR-2 so do pomoči upravičeni delodajalci, ki imajo sedež in dejansko izvajajo dejavnost v
problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ali stalno oz. začasno prebivališče v problemskem
območju z visoko brezposelnostjo ter tam dejansko izvajajo dejavnost, razen delodajalci iz dejavnosti
v sektorju premogovništva in družbe v težavah (v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah).
Uredba (2.čl.) nadalje določa, da so prejemniki pomoči pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podjetje), pod
pogoji iz ZSRR-2 in Uredbe.
Delodajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:


Imajo sedež in dejansko izvajajo dejavnost v problemskem območju z visoko
brezposelnostjo ali, v primerih, ko opravljajo dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali
druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče v problemskem območju z visoko
brezposelnostjo ter tam dejansko izvajajo dejavnost.



Zaposlijo brezposelno osebo iz ciljne skupine ukrepa (našteto v nadaljevanju) za 12 mesecev
neprekinjeno oz. v primeru zaposlitve brezposelnega invalida za celotno obdobje, za katerega
bodo uveljavljali pravico do povračila prispevkov.
Delodajalec lahko uveljavlja spodbudo za zaposlitev osebe, ki je prijavljena v evidenci
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki obenem
izpolnjuje vsaj eno izmed navedenih lastnosti:
- v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
- je stara od 15 do 24 let ali
- ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku
rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
- je starejša od 50 let ali
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-

-

živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali
več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma
za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
Republiki Sloveniji, ali
je pripadnik etnične manjšine ali
se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.



Z zaposlitvijo brezposelne osebe izkažejo neto povečanje števila zaposlenih. Za ugotovitev
neto povečanja števila zaposlenih Zavod primerja podatek o številu zaposlenih pri delodajalcu
zadnji dan pred dnem zaposlitve brezposelne osebe in podatek o številu zaposlenih 12 mesecev
pred tem datumom. Če je iz absolutnih vrednosti števila zaposlenih zadnji dan pred zaposlitvijo
brezposelne osebe razvidno višje ali enako število zaposlenih kot 12 mesecev pred tem datumom,
je pogoj neto povečanja števila izpolnjen. V primeru zmanjšanja števila zaposlenih Zavod
ugotavlja razloge za zmanjšanje tega števila. Število zaposlenih, razvidno iz vloge delodajalca,
Zavod po uradni dolžnosti preverja z vpogledom v uradne evidence Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).



Za zaposlitev iste brezposelne osebe niso in ne bodo prejeli sredstev iz naslova aktivne politike
zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ).



Pravočasno predložijo vlogo za priznanje pravice.

4. VPRAŠANJE:
Kateri prispevki so predmet povračila na podlagi ZSRR-2 na Zavodu?
ODGOVOR:
Delodajalci so upravičeni do povrnitve prispevkov delodajalca, ki jih izplača na bruto plačo (bruto I.), tj.
do prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno
zavarovanje, za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in za zavarovanje za starševsko
varstvo, uvedeni v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
5. VPRAŠANJE:
Ali mora delodajalec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, za katere bo uveljavljal
pravico do povrnitve prispevkov, o tem obvestiti Zavod oz. mu predložiti kakršno koli
dokumentacijo?
ODGOVOR:
O nameri zaposlitve brezposelne osebe ali o nadaljnji (predvideni) vložitvi vloge za priznanje pravice
delodajalec Zavoda ni dolžan obveščati, niti prilagati kakršne koli dokumentacije. Upravna zadeva
(odločanje o pravici delodajalca) se prične s predložitvijo vloge za priznanje pravice, ki jo mora
vlagatelj predloži v zakonsko določenem roku (najpozneje v 60 dneh po preteku enega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo). Tega roka vlagatelj ne sme zamuditi, ker
predstavlja prekluziven materialni rok, zamuda katerega bi pomenila izgubo pravice.
Če je delodajalec glede izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice negotov, je smiselno, da vse
nejasnosti preveriti pred zaposlitvijo osebe, na katero se pravica delodajalca nanaša.
O pogojih, ki jih mora izpolnjevati delodajalec sam, se lahko posvetuje pri Zavodu. Izpolnjevanje
pogojev, ki se nanašajo na brezposelno osebo, pa skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov
preveri pri osebi sami, ki mu lahko sama predloži tudi nekatera dokazila (kot na primer: potrdilo o
prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu idr.).
6. VPRAŠANJE:
Ali bo delodajalec upravičen do povračila prispevkov, če bo delavec zaposlen pri njem eno leto
tako, da mu bo podaljševal pogodbo o zaposlitvi (na primer po en mesec), skupaj pa bo
zaposlitev trajala eno leto?
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ODGOVOR:
Skladno z mnenjem ministrstva, pristojnega za delo, ki je ga Zavod prejel dne 17.11.2015, velja:
Delodajalec, ki izpolnjuje vse pogoje predpisa, lahko spodbudo za zaposlitev brezposelne osebe v
obliki povračila prispevkov po ZSRR-2 uveljavlja, če osebo zaposli za 12 mesecev neprekinjeno ali če
z njo sklene več zakonito sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas, brez enega dneva vmesne
prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta.
7. VPRAŠANJE:
Ali je do povračila prispevkov po ZSRR-2 upravičen delodajalec, ki osebo zaposli s krajšim
delovnim časom od polnega (npr. polovični delovni čas – 20 ur tedensko)?
ODGOVOR:
Ne ZSRR-2 ne Uredba ne izključujeta možnosti uveljavljanja pravice do spodbude v primeru
zaposlitve brezposelne osebe s krajšim delovnim časom od polnega. V tem primeru delodajalec
prispevke dejansko izplača v sorazmerni višini glede na obseg zaposlitve oseb, zato v sorazmerni
višini uveljavlja njihovo povrnitev (glede na dejansko izplačane prispevke).

8. VPRAŠANJE:
Ali je do povračila prispevkov po ZSRR-2 upravičen delodajalec, ki je registriran kot zavod,
vendar ustvari več kot 50 % prihodka s prodajo blaga in storitev na trgu?
ODGOVOR:
Sofinanciranje stroškov plače prikrajšanih delavcev in invalidov v obliki povračila prispevkov
delodajalca za socialno varnost predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, namenjeno pa je
podjetjem, ki se ukvarjajo s tržno aktivnostjo, s čimer se jim zagotavlja prednost pred konkurenti v
drugih državah članicah, zato vpliva na konkurenco in trgovino med državami in članicami (Mnenje o
skladnosti sheme državnih pomoči, 3. točka; Uredba, 2.čl.).
Delodajalec, ki je davčni zavezanec po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb oz. po
zakonu, ki ureja dohodnino, in ki izpolnjuje vse zakonske pogoje, pravico lahko uveljavlja.
9. VPRAŠANJE:
Kdo sodi v skupino delodajalcev - upravičencev do finančne spodbude, ki imajo stalno ali
začasno prebivališče v problemskem območju z visoko brezposelnostjo ter tam dejansko
izvajajo ekonomsko aktivnost.
Npr.: Ali je upravičenec delodajalec – lastnik d.o.o. s sedežem podjetja v Ljubljani, lastnik
podjetja pa ima stalni naslov prebivališča v Kočevju, kjer tudi opravlja dejavnost?
ODGOVOR:
Pravico lahko uveljavlja delodajalec:
a. ki ima sedež in dejansko izvaja tržno dejavnost v problemskem območju z visoko
brezposelnostjo (npr. v Pokolpju) oziroma
b. ki ima v problemskem območju z visoko brezposelnostjo stalno ali začasno prebivališče in tam
dejansko opravlja dejavnost.
Navedba pod drugo (b) alinejo velja za delodajalce, ki opravljajo dejavnost, za katero ne
obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca.
Navedeno pomeni, da lahko spodbudo za zaposlovanje (v obliki davčne olajšave za zaposlovanje ali
povračila prispevkov delodajalca) poleg samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register ali evidenco (npr. zdravniki, odvetniki ipd.),
uveljavljajo tudi tisti zavezanci po Zakonu o dohodnini, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti, pa za njih
ne obstaja registrski organ. Takšni zavezanci lahko dobijo dovoljenje za opravljanje določene
dejavnosti na upravni enoti ali pri kakšnem drugem organu, ta organ pa ne vodi za njih registra.
Vpisani morajo biti v davčni register kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Primer: Gre za specifične, manjše skupine zavezancev, npr. za sodne cenilce, samozaložnike, sodne
tolmače, fizične osebe, ki posedujejo manjše elektrarne, kmete, ki niso obdavčeni po katastrskem
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dohodku, temveč po dejavnosti (bodisi zaradi prostovoljne odločitve bodisi, ker dosegajo več kot 7.500
evrov katastrskega dohodka).
10. VPRAŠANJE:
V katerem obdobju lahko za zaposlitev brezposelne osebe delodajalec uveljavlja pravico do
povračila prispevkov za osebo, ki je pri njem vključena v usposabljanje na delovnem mestu?
Ali od začetka usposabljanja ali mora po koncu usposabljanja zaposliti osebo za najmanj eno
leto in, ali se potem šteje, da oseba ni imela pred tem šest mesecev redne zaposlitve?

ODGOVOR:
Povračilo prispevkov po ZSRR-2 se z ukrepom APZ, in sicer usposabljanje na delovnem mestu
oziroma delovni preizkus, lahko kombinira, vendar ne sočasno temveč zaporedno. Brezposelna
oseba, vključena v program usposabljanja na delovnem mestu ali delovnega preizkusa, namreč ni v
rednem delovnem razmerju niti nima redno plačane zaposlitve (dohodka), temveč ji je na osnovi
pogodbe o vključitvi v program usposabljanja / delovnega preizkusa ter dejanske prisotnosti v njem
priznana pravica do izplačila dodatka za aktivnost. Pravico do povrnitve že izplačanih prispevkov lahko
delodajalec uveljavlja šele, ko ta strošek nastane, tj. z zaposlitvijo osebe.
Če želi po zaključku usposabljanja oz. delovnega preizkusa delodajalec uveljavljati pravico do
spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov, mora z osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi za
obdobje najmanj 12 mesecev neprekinjeno, vlogo za povrnitev prispevkov pa vložiti najpozneje v 60
dneh po poteku tega leta zaposlitve, ki je tudi obdobje upravičenosti povrnitve izdatka. Na dan
zaposlitve pri delodajalcu mora oseba izpolnjevati lastnosti ciljne skupine ukrepa.
11. VPRAŠANJE:
Delodajalec, ki želi uveljavljati pravico do povračila prispevkov, je osebo iz ciljne skupine za
nedoločen čas zaposlil v času, ko je bil registriran kot samostojni podjetnik (s.p.). Pred iztekom
enega leta zaposlitve (pred vložitvijo vloge za priznanje pravice) je delodajalec s.p. preoblikoval
v d.o.o., dejavnost in vse zaposlene delavce je ohranil. Ali za delavca, zaposlenega na podlagi
ZSRR-2, lahko uveljavlja pravico do finančne spodbude?
ODGOVOR:
Opisano statusno preoblikovanje podjetja ni razlog za zavrnitev predmetne pravice. Za ugotovitev
dejanskega stanja ter zakonito in pravilno odločanje o vlogi bo Zavod podatke preveril iz uradnih
evidenc (poslovni register AJPES), po potrebi pa bo stranko pozval na predložitev dodatnih dokazil.

12. VPRAŠANJE:
Ali se finančna spodbuda delodajalcem v obliki povračila prispevkov na osnovi ZSRR-2 in
ukrep APZ »Zaposli.me« izključujeta, tj. ali se oseba po izteku enega "programa" (npr.
»Zaposli.me«) pri istem delodajalcu zaposli na podlagi drugega programa, če izpolnjuje
zahtevane pogoje? Kateri od teh dveh programov je za delodajalca "ugodnejši"?
ODGOVOR:
Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost ni združljivo s subvencijo za
zaposlitev, dodeljeno delodajalcu za namene spodbujanja zaposlovanja v okviru izvajanja ukrepov
APZ, kot npr. programa »Zaposli.me«.
Kombinacija povračila prispevkov po ZSRR-2 z ukrepi iz naslova APZ sočasno ni mogoča, ni pa nujno
izključena v primeru časovnega zaporedja, če delodajalec izpolnjuje vse pogoje predpisov, na katerih
pravica do povračila prispevkov temelji. Pred priznanjem pravice do povračila prispevkov kakor tudi
pred oddajo vloge na posamezno javno povabilo iz naslova APZ (npr. »Zaposli.me«) Zavod preverja
izpolnjevanje vseh pogojev za priznanje spodbude za zaposlitev.
Glede »ugodnosti«, ki jih navedeni obliki pomoči delodajalcem prinašata, je ključna razlika v višini
upravičenih sredstev. V primeru finančne spodbude po ZSRR-2 imajo delodajalci pravico do povrnitve
vseh prispevkov, ki jih dejansko izplačajo. Upravičen strošek v okviru programa »Zaposli.me« pa je
subvencija za zaposlitev v fiksni višini. (Primer: po zadnjem objavljenem programu: 5.000,00 EUR za
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12-mesečno zaposlitev brezposelne osebe s polnim delovnim časom oz. sorazmerno manj v skladu z
zaposlitvijo osebe s krajšim delovnim časom, na podlagi odločbe o invalidnosti).
13. VPRAŠANJE:
Ali mora biti sedež delodajalca, ki uveljavlja pravico do povrnitve izplačanih prispevkov za
zaposlitev prikrajšanih delavcev, v Pokolpju registriran na dan objave zakona (ZSRR-2) ali se
lahko sedež spremeni preden bi preko tega ukrepa zaposlil brezposelno osebo?
ODGOVOR:
Izpolnjevanje pogojev delodajalcev, ki uveljavljajo pravico do povrnitve izplačanih prispevkov
delodajalca na osnovi ZSRR-2, se preverja na dan zaposlitve prikrajšanega delavca in ves čas
zaposlitve pri njem. Sedež delodajalca na dan objave zakona ni predmet preveritve.
Če je delodajalec na dan objave zakona registriran izven območja z visoko brezposelnostjo, pred
zaposlitvijo prikrajšanega delavca pa sedež (oz. prebivališče, če gre za delodajalca, ki opravlja
dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca) prenese v to območje
in dejavnost tam tudi dejansko izvaja ves čas zaposlitve prikrajšanega delavca, s tega vidika pogoj za
priznanje pravice izpolnjuje.
Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal z vpogledom v uradne evidence (AJPES, ZZZS …).
14. VPRAŠANJE:
V kratkem nameravamo zaposlili osebo, ki je trenutno prijavljena v evidenci brezposelnih oseb
pri na Zavodu in je v času preteklega pol leta prejemala le prihodke preko študentskega
servisa. Ali smo v tem primeru upravičeni do povračila prispevkov in ali je pomembno, koliko
časa je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb?
ODGOVOR:
Ena od lastnosti oseb, za zaposlitev katere lahko uveljavljate pravico do povrnitve prispevkov po
ZSRR-2, je, da je oseba pred zaposlitvijo pri delodajalcu prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri
Zavodu ter da hkrati v zadnjih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve (ne glede na obdobje
njene prijave v evidenci brezposelnih). Redno plačana zaposlitev (za potrebe izvajanja tega ukrepa)
pomeni redno delovno razmerje na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in vključitvi v zavarovanje
po zavarovalni podlagi 001, 003, 008, 013, 016, 020, 029 ali 034.
15. VPRAŠANJE:
Inženir elektronike je od januarja 2015 brez redne zaposlitve, januarja 2016 bo dopolnil 50 let
starosti. Ali lahko delodajalec januarja 2016 za zaposlitev osebe s starostjo 50 let uveljavlja
pravico do povrnitve plačanih prispevkov? Ali je delodajalec do povračila prispevkov
upravičen, če je že dobil subvencijo iz naslova Pokolpja?
ODGOVOR:
Če želi delodajalec iz območja z visoko brezposelnostjo uveljavljati povračilo prispevkov, mora oseba
ob sklenitvi zaposlitve v celoti ustrezati lastnostim, navedenim pod vsaj eno izmed ciljnih skupin
brezposelnih, za zaposlitev katerih predpis finančno spodbudo omogoča. To pomeni, da mora oseba
ob sklenitvi zaposlitve (in vsaj dan pred tem) izpolnjevati pogoj:
- prijave v evidenci brezposelnih pri Zavodu in hkrati v preteklega pol leta ne imeti redno
plačane zaposlitve ali
- prijave v evidenci brezposelnih pri Zavodu in hkrati že dopolniti starost 50 let.
Če je delodajalec iz območja z visoko brezposelnostjo za zaposlitev določene osebe pridobil
subvencijo v okviru ukrepov SPZ, za to osebo za isto obdobje zaposlitve pravice do povračila
prispevkov ne more uveljavljati.
16. VPRAŠANJE:
Družba, ki izvaja trgovinsko dejavnost, ima sedež, registriran izven območja z visoko brezposelnostjo.
Nekatere poslovne enote družbe (PE), tj. trgovine, pa so registrirane v problemskem območju z visoko
brezposelnostjo, kjer se dejavnost družbe dejansko tudi izvaja. Oblika registracije za posamezne PE je
razvidna iz poslovnega registra (Ajpes).
Družba, konkretno njena poslovna enota, želi skladno z določili ZSRR-2 in veljavnim sklepom o
dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo
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zaposliti brezposelno osebo, v nadaljevanju pa uveljavljati spodbudo za zaposlovanje po 27.
členu ZSRR-2. Ali delodajalec pogoj po 1. odstavku 27. čl. izpolnjuje?
ODGOVOR:
Pogoj delodajalca v opisanem primeru ni izpolnjen. Delodajalec izpolnjuje osnovni zakonski pogoj po
ZSRR-2, t.j. da je registriran na območju z visoko brezposelnostjo, če ima na tem naslovu registriran
sedež podjetja.
17. VPRAŠANJE:
Kako je potrebno v vlogi za priznanje pravice v rubriko 4. Podatki o izplačilu plač pravilno vpisati višino
izplačanih plač in prispevkov za vsak mesec zaposlitve, kadar se le-ta prične in konča sredi meseca?
Pogodba o zaposlitvi brezposelne osebe je bila prvotno sklenjena za eno leto, po izteku tega obdobja
pa je bila z osebo sklenjena nova pogodba o zaposlitvi, brez vmesne prekinitve. Prosim za pojasnilo,
kako se ustrezno izpolni tabela v takem primeru, ko se je zaposlitev pričela sredi meseca, npr. z dnem
15.1.2015.
ODGOVOR:
V tabelo vpišete podatke o dejansko izplačanih plačah kakor tudi višino prispevkov – vezanih na to
plačo, in sicer za tisto obdobje, ki je do povračila prispevkov upravičeno.
Glede na to, da je plača za januar 2015 le polovična (od 15. do 31. januarja, sorazmerni temu so
izplačani prispevki), je potrebno v vlogo vpisati tudi plačo za januar 2016 (izplačano februarja 2015). V
prvem mesecu je delodajalec izplačal plačo za obdobje od 15.1.2015 do 31.1.2015) in nadalje za vse
polne mesece 2015, v mesecu januarju 2016 pa ste, upoštevajoč podaljšanje delovnega razmerja z
novo pogodbo o zaposlitvi delavki/cu izplačali plačo za poln mesec, kar bo iz priložene plačilne liste
tudi razvidno, vendar ste do povračila prispevkov upravičeni le do izteka enega leta zaposlitve, tj. do
14. januarja 2016.
V zadnji vrstici tabele torej navedite preračunani znesek, ki se nanaša na upravičeno obdobje
povračila, tj. od 1. do vključno 14. januarja 2016. Tega na Zavodu ne moremo avtomatično izračunati
zgolj glede na število upravičenih dni, saj bi lahko na strošek vplivali tudi dodatki zaradi nočnega dela,
delo na dela proste dneve ipd.
S ciljem ugotovitve dejanskega stanja in izdaje ustrezne odločbe vas bomo v primeru kakršnih koli
nejasnosti v postopku odločanja pozvali na dopolnitev oz. pojasnitev vaše vloge.
18. VPRAŠANJE:
Vloga je bila z zadnjo spremembo nekoliko spremenjena – ali so obvezna priloga vloge samo plačilne
liste in kopija pogodbe o zaposlitvi, ali je treba priložiti tudi dokazilo o izplačilu plače na TRR
zaposlenega? Dokazilo o izplačilu plače je bilo na prvem/starem obrazcu izrecno navedeno, na novem
obrazcu pa je zahtevana le priloga plačilnih list.
ODGOVOR:
Res je, sprememba obrazca vloge je posledica:
- spremenjenih pravnih podlag, ki predmetno spodbudo za zaposlitev omogočajo in
- Zakona o opravljanju plačilnih storitev (ZOPSPU, 26. člen), ki od 1. 1. 2015 določa prejem
računov in spremljajočih dokumentov izključno v elektronski obliki.
Z vlogo posredujete le zahtevane priloge. Dokazil o izplačilu plače na TRR zaposlenega ni potrebno
prilagati, kajti Zavod dejansko nastale stroške delodajalca preverja z vpogledom v uradne evidence.
19. VPRAŠANJE:
V vlogi je na zadnji strani navedeno, da mora biti zahtevek poslan preko aplikacije UJPnet kot eračun. Na e-računu, zaradi hitrejše obdelave podatkov, v polje »StevilkaDokumenta« (opis elementa
»Številka referenčnega dokumenta«) v sklopu »Glava računa«, navedite številko odločbe, izdane s
strani Zavoda. Ali še obstaja kakšen ločen obrazec - Zahtevek, ki ga je potrebno izpolniti po izdaji
odločbe s strani Zavoda in nato poslati preko te aplikacije UJPnet?
ODGOVOR:
Obrazec v obliki »zahtevka« ni več predviden. Za posredovanje t.i. »zahtevka« za povračilo
upravičenih stroškov (prispevkov), zadošča, da znesek vnesete v portal UJP – računi. Za vstop v
portal potrebujete digitalno potrdilo in vlogo za dostop do te aplikacije, da katere vas aplikacija
samodejno vodi, pri vnosu e-računa pa se s številko odločbe sklicujete na izdani akt o priznanju
pravice (odločba).
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