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Opomnik za delodajalce: do 30.9.2021 še lahko vložite vlogo za pomoč za 

sofinanciranje regresa za letni dopust  

 
V Uradnem listu št.  112/2021 z dne 13. 7. 2021 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih 

za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT)- v 

nadaljevanju PKP#9. Zakon je začel veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 

14.7. 2021 ter  je tudi  uzakonil pomoč za financiranje regresa  za letni dopust za leto 2021. 

 

Upravičeni delodajalci lahko za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust preko 

informacijskega sistema FURS do 30.9.2021 predložijo izjavo, s katero izjavljajo, da so oseba 

iz prvega odstavka 27. člena PKP#9 in da je njegov upad prihodkov od prodaje več kot 20 

odstotkov skladno s tretjim odstavkom 27. člena PKP#9. 

 

 
 

Naj spomnimo, kateri delodajalci so v skladu s PKP#9 do te pomoči upravičeni. 

 
Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali 

fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021, in ki: 

• na dan uveljavitve tega zakona opravlja kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno 

dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna 

klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji 

dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti: 
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11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o 

trošarinah) 

49.392 Obratovanje žičnic 

55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55) 

56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56) 

59.140 Kinematografska dejavnost 

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 

79.110 Dejavnost potovalnih agencij 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in 

umetnosti 

86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - v sklopu slovenskih 

naravnih zdravilišč 

90.010 Umetniško uprizarjanje 

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

91.020 Dejavnost muzejev 

91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 

92.001 Dejavnost igralnic 

93.110 Obratovanje športnih objektov 

93.120 Dejavnosti športnih klubov 

93.130 Obratovanje fitnes objektov 

93.190 Druge športne dejavnosti 

93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 

93.292 Dejavnost smučarskih centrov 

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

• dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno 

zmanjšanem obsegu, 

• ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 14. člena Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in 

• ni na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena 

Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 

št. 187 z dne 21.6.2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 

2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s 

podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s 

podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 

7.7.2020, str. 3). 



 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo 

opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi 

posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni 

posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti 

upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 

odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021. Če v letu 

2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo 

povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne 

mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora 

upravičenec vrniti celotno pomoč v skladu s 30. členom tega zakona. 

Ne glede na prejšnji odstavek se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva 

prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na 

vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje 

za upravičenca ugodnejši. 

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 evrov na zaposlenega. 

Višina pomoči se določi v sorazmernem delu zneska iz prejšnjega stavka, če ima zaposleni 

skladno z ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu. 

Upravičenec predloži izjavo preko e-davkov od 1. do 30. septembra 2021. FURS izplača 

pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20. oktobra 2021. 

 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno 

ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do 31. 

decembra 2021, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka 

za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti. 

 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno 

ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje 

do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma 

za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za 

predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 oziroma do roka za 

predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 

dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske 

zamudne obresti po ZPOMZO-1. 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 20.9.2021 


