
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

1. Kdo je dolžan poročati o porabi sredstev, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov? 
Vsi delodajalci, ki zaposlujejo invalide in so prejemniki državnih pomoči, so dolžni mesečno 
poročati o porabi sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov 

2. Kje se poroča o porabi državnih pomoči? 
Poročila o porabi državnih pomoči se oddajajo preko portala SVZI.NET na spletni strani 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. 

3. Za katere namene se lahko porabijo sredstva, pridobljena zaradi zaposlovanja invalidov? In 
kje najdem predpise? 
Način porabe sredstev pridobljenih iz naslova oprostitve prispevkov je opredeljen v 61. členu 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841), namen porabe teh sredstev pa 
urejata 33. in 34. člen Uredbe Komisije EU št. 651/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL). 

4. Ali obstaja uporabniški priročnik za pomoč pri poročanju o državnih pomočeh? 
Uporabniški priročnik je na voljo na spletni strani: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/Uporabniski_prirocnik_SVZI.net.pdf  

5. Zakaj ne morem oddati poročila o državnih pomočeh? 
Poročanje o državnih pomočeh je možno med 1. in 20. v mesecu za pretekli mesec. Po tem 
datumu se sistem poročanja o državnih pomočeh zaklene, zato poročanje "za nazaj" ni več 
mogoče. 

6. Ta mesec smo prvič prejeli nagrado za preseganje kvote invalidov. Kdaj moramo poročati o 
državnih pomočeh? 
O državnih pomočeh se poroča po denarnem toku, med 1. in 20. v mesecu za pretekli mesec. 

7. Po pomoti smo preklicali poročilo o porabi državnih pomoči, sedaj pa ne moremo oddati 
novega. Kaj lahko naredimo? 
Po 20. v mesecu se sistem zaklene in oddaja poročil za nazaj ni več možna. V kolikor je bilo 
poročilo preklicano, je sistem vzel, kot da ni bilo oddalo. 

8. Ugotovili smo napako pri oddaji poročila za državne pomoči, vendar sistem ne omogoča 
več popravkov. Kaj lahko naredimo? 
Napako izravnate pri naslednji oddaji poročila. 

9. Sem samozaposleni invalid in prejemam pomoč po načelu de minimis. Ali moram poročati 
o državnih pomočeh? 
Samozaposleni invalidi, ki prejemajo pomoč po načelu de minimis poročajo le o prejetih 
sredstvih, ne pa o njihovi porabi. EU Uredba 651/2014 (33. in 34. člen.) ne velja za 
samozaposlene invalide, ki so registrirani kot samostojni podjetniki in nimajo zaposlenih 
delavcev. 

10. V kolikšnem času je potrebno porabiti prejeta sredstva zaradi zaposlovanja invalidov? 
Sredstva prejeta zaradi zaposlovanja invalidov je potrebno porabiti v roku treh let od 
prejema. Neporabljena sredstva je potrebno vrniti obrestovana po referenčni obrestni meri. 

11. Invalidsko podjetje ima oprostitev prispevkov za vse zaposlene. Za zaposlene na dolgotrajni 
bolniški prejema podjetje refundacijo, ki pa je oddana kot za navadno podjetje (celotni 
strošek s prispevki vred). Ali se prispevki vštevajo med prejeta sredstva? 
Prispevke vštejete med prejeta sredstva, vendar porabe v tem obdobju za invalida, ki je na 
dolgotrajni bolniški ni. Zanj jih lahko porabite po zaključeni bolniški v času treh let od 
prejema ali pa jih porabite v času dolgotrajne bolniške za drugega invalida. 



12. Delavec, ki je invalid nad kvoto, je bil na čakanju na delo in podjetje nima stroškov z njim. 
Ali moramo oddati poročilo o porabi državnih pomoči? 
O državnih pomočeh je potrebno mesečno poročati. V kolikor ste imeli v preteklem mesecu 
le prejeta sredstva, poročate le o tem. 

13. Ali je višina bruto plače zaposlenega invalida omejena oz. do katere višine bruta še pripada 
oprostitev plačila prispevkov? 
Višina bruto plače za zaposlene invalide ni omejena, je pa omejena poraba sredstev, 
namenjenih subvencioniranju plač invalidov, na 75 % stroškov plače (drugi bruto). 

14. Preko javnega razpisa smo zaposlili invalida, za katerega imamo v celoti financirano plačo. 
Ali lahko za to osebo, kljub temu, da se ji s subvencijo, prejeto iz javnega razpisa, pokrije 
celoten strošek plače, uveljavljamo še pravice: oprostitev in ugodnosti pri plačevanju 
prispevkov, nagrado za preseganje kvote in subvencioniranje plače zaradi nižjega 
doseganja rezultatov, kar je v skladu z 61. členom ZZRZI ali gre za dvojno financiranje? 
Nagrado za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevka PIZ lahko uveljavljate, ne morete 
pa ga porabljati za tiste osebe, pri katerih so plače že pokrite iz sredstev projekta. Za osebe 
pri katerih imate odobreno subvencijo plače preko projekta se ne more uveljavljati še pravica 
iz naslova subvencioniranja plač zaradi nižjega doseganja rezultatov. 

15. Pravni subjekt A je prenesel vse svoje premoženje, zaposlene, obveznosti in terjatve k 
pravnemu subjektu B ter zaprl delovanje z izbrisom v sodnem registru. Kako je s 
poročanjem o državnih pomočeh v tem primeru? 
Ker je pravni subjekt A prenehal delovati in so bili tako zaposleni kot tudi sredstva preneseni 
iz pravnega subjekta A na pravni subjekt B, o državnih pomočeh poroča pravni subjekt B (tudi 
za invalide prezaposlene iz pravnega subjekta A). 

16. Smo invalidsko podjetje. Z Zavodom RS za zaposlovanje smo sklenili Pogodbo o izvedbi 
projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020 in zaposlili 2 
invalida. Projekt je 80% upravičenih stroškov sofinanciran iz sredstev Evropske unije in 20 
% iz proračuna RS in sredstva, dodeljena po tej pogodbi, predstavljajo pomoč po pravilu 
»de minimis«. Zanima nas ali dodeljena sredstva po navedeni pogodbi predstavljajo 
državno pomoč in moramo o njej poročati Skladu SVZI? 
Za osebe, katere ste zaposlili preko Zaposli.me je potrebno tudi poročati v SVZI.net in sicer 
prejeta sredstva v polje/rubriko "Drugo". 

17. Ali moramo pri delavcih, ki delajo krajši delovni čas poročati tudi o nadomestilu ZPIZ za del 
njihove plače? 
Ne 

18. Preko programa javnih del zavoda za zaposlovanje smo zaposlili invalida. ZRSZ sofinancira 
95% plače invalida, preostalih 5% pa pokriva občina. Ali lahko pri Invalidskem skladu 
uveljavljamo bonitete zaradi preseganja kvote invalidov? 
Lahko pridobite bonitete zaradi preseganja kvote invalidov. Poraba za osebo, ki je zaposlena 
preko javnih del pa je možna po izteku pogodbe za javna dela ali sredstva porabite za drugo 
invalidno osebo, ki je v kvoti. 

19. Mož je kot nosilec kmetije zavarovan na podlagi zavarovalne osnove 051. Na kmetiji ne 
zaposlena tudi žena invalidka za katero prejemajo nagrado za preseganje kvote in ima 
oproščene prispevke in ne prejema plače. Kako je potrebno poročati o državnih pomočeh? 
Za člana kmetije s statusom invalida je potrebno poročati tako o prejemu kot o porabi 
državnih pomoči. Ker invalidna oseba ne prejema plače je potrebno vpisati osnovo za 
odmero prispevkov. 



20. Zaposlitveni center kupuje vozilo na lizing, katerega namen je prevoz invalidov iz ene 
lokacije na drugo zaradi narave dela. Ali lahko porabimo za ta namen odstopljena sredstva 
in kako poročati v primeru, da je sredstvo vzeto na lizing? 
V kolikor se vozilo kupi za namen prevoza invalidnih oseb v zaposlitvenem centru, se za 
nakup lahko uporabijo odstopljena sredstva. V primeru nakupa na lizing, se poroča mesečni 
obrok lizinga. 

21. Pred leti smo z zbranimi sredstvi državnih pomoči kupili osnovno sredstvo za invalida, ki se 
je že amortiziralo. Zanima nas ali lahko to osnovno sredstvo prodamo in denar od prodaje 
porabimo za nakup drugega osnovnega sredstva za invalida, ali je potrebno denar od 
prodaje vrniti skladu? 
Ker je bila oprema že do konca amortizirana, jo lahko prodate in denar od prodaje vložite v 
prilagoditev opreme za invalida. 

22. Manj plačan DDPO – vključiš v obrazec polje 3 kot prejeto državno pomoč, ker zaposluješ 
invalide in prejemaš zanje subvencije. Kje pa ta znesek DDPO vključiš pod porabljena 
sredstva? 
Poroča se enako kot preostala sredstva, prejeta zaradi zaposlovanja invalidov, pri čemer 
označite vir – manj plačan davek. 
 

 


