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Predlog
ZAPISNIK

24. izredne seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
ki je bila v četrtek, 24. 6. 2021, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 10.00 uri in se končala ob 11.30 uri.
Prisotni:
 predsednica: mag. Marija Lah
- podpredsednik: Tomaž Horvat
 člani: Mitja Gorenšček, Oskar Komac, Alojz Kovšca, Jože Smole, Branko
Tomažič.
- nadomestni član:Cvetko Zupančič (namesto Daniela Kastelica).
Odsotni:
- Franc Golob, Danijel Kastelic, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, Dušan Strnad,
mag. Marko Zidanšek.
Ostali prisotni:
 Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Andrej Hafner, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Roman Žveglič, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije.

Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri
omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) – nujni postopek, EPA 1974VIII
Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč
gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada Republike
Slovenije.
Komisija je predlog zakona podprla.

Komisija je bila seznanjena s predlogi amandmajev reprezentativnih delodajalskih
organizacij - Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije,
Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije k Predlogu zakona o interventnih ukrepih
za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v
nadaljevanju: ZIUPGT), prav tako pa tudi s predlogom amandmaja državnega
svetnika Francija Rokavca.
Komisija je Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu
pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 obravnavala skupaj s Komisijo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zainteresirana komisija), ki je predlog zakona tudi
podprla.
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanila s predlogom zakona v
delu, ki se nanaša na kmetijski sektor. Komisija ugotavlja, da predlog zakona
veljavne ukrepe iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 –
ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) izboljšuje na način, da odpravlja
nekatere težave pri njihovem izvajanju ter podaljšuje veljavnost nekaterih ukrepov
(vračilo pri povračilu nekritih fiksnih stroškov, način ugotavljanja dohodka pri nosilcih
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podaljšanje ukrepa za znižanje zakupa kmetijskih
zemljišč ter podaljšanje roka za oddajo v brezplačen zakup zaraščenih zemljišč).
Komisija izpostavlja, da je slovensko kmetijstvo v težkem položaju zaradi posrednih
težav, ki izvirajo iz stanja epidemije COVID-19 in se kažejo predvsem v zmanjšanem
odkupu pridelkov, znižanju odkupnih cen ob hkratnem dvigu maloprodajnih cen
hrane, v letošnjih naravnih nesrečah kot je pozeba in grozeča suša. Pri tem komisije
izpostavlja, da problem nižjih odkupnih cen ne bi bil tako velik, če bi inšpekcijske
službe v času epidemije COVID-19 opravljale svoje delo v celoti. Zmanjšanje
obveznega zborničnega prispevka bi po mnenju komisije pomenilo simbolično gesto
in simbolno pomoč kmetom z obveznim članstvom v KGZS.
Komisija ugotavlja, da je bil ukrep za nadomestilo KGZS za izpad zborničnega
prispevka oblikovan na predlog KGZS in tudi usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter vključen v vladnem osnutku predloga zakona. Ukrep
zmanjšanja zborničnega prispevka za 50 % za leto 2021 v ocenjeni višini 800.000
evrov je bil kasneje na seji Vlade izvzet iz obravnavanega predloga zakona.
Komisija se je seznanila, da KGZS podpira ukrep o nadomestilu KGZS za izpad
zborničnega prispevka, vendar glede na to, da je bila odmera zborničnega prispevka
v letošnjem letu že izvedena, predlaga, da se ukrep izvede za naslednje leto. Ob tem
tudi pojasnjujejo, da povprečni prispevek na kmeta znaša 19 evrov letno, pri čemer je

zgolj en odstotek članov, ki plačujejo zbornični prispevek v višini več kot 100 evrov
letno.
Komisija ugotavlja, da se intervencijski ukrep lahko nanaša le na tekoče leto, zato bi
se lahko težava v zvezi z že odmerjenim prispevkom pravno-formalno rešil s
prehodno določbo v predlogu zakona, in sicer na način, da se predvidi možnost za
preklic oziroma nadomestitev že izdanih odločb o odmeri zborničnega prispevka z
novimi odločbami KGZS.
Na komisiji je bila izražena tudi dilema glede tovrstnega ukrepa, ki bi se nanašal zgolj
na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in ne bil zajel ostalih stanovskih
organizacij kot so Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Ob tem je pobudnik za amandma opozoril, da
je članstvo v KGZS zakonsko obvezno in posledično tudi plačilo prispevka, medtem
ko je članstvo v drugih zbornicah prostovoljno.
V razpravi je bilo opozorjeno tudi na drugo problematiko na področju kmetijstva v
času epidemije COVID-19 in predlagano, da bi se izvedla evalvacija vseh COVID-19
ukrepov po posameznih panogah z analizo prizadetosti posameznih področij in
analizo državnih pomoči, namenjenih posameznim področjem.
Komisija je predlagala Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojni
komisiji, da podpre naslednji predlog amandmaja za novi 63. a člen predloga zakona
in pozove kvalificirane predlagatelje amandmajev, da ga proučijo in povzamejo ter
predložijo v obravnavo matičnemu Odboru Državnega zbora:
Za novi 63. a člen:
Za 63. členom, se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen
(nadomestilo KGZS za izpad zborničnega prispevka)
(1) Razlika med zborničnim prispevkom A za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: KGZS), odmerjenim na podlagi osnove iz drugega in tretjega
odstavka prejšnjega člena, in zborničnim prispevkom A, ki bi bil odmerjen od 100 %
osnove katastrskega dohodka v skladu s 23. členom ZKGZ, brez upoštevanja
odstopanja od določb 9. člena ZKGZ, se KGZS izplača iz sredstev proračuna
Republike Slovenije.
(2) KGZS prejeta sredstva lahko uporabi izključno za naloge, določene v prvem
odstavku 4. člena ZKGZ, razen gospodarskih dejavnosti iz druge in osme alineje
prvega odstavka 4. člena ZKGZ. KGZS zagotovi ustrezne računovodske evidence.

(3) Zahtevek za izplačilo nadomestila mora Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 30.
septembra 2021. Zahtevku mora biti priložen obračun, iz katerega je razvidna razlika
med obračunoma zborničnega prispevka A v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadomestilo nakaže v tridesetih
dneh od potrditve ustreznosti zahtevka s prilogami.«.
Obrazložitev:
Iz obravnavanega predloga zakona je izvzet v vladnem osnutku predloga zakona že
predviden in usklajen ukrep zmanjšanja zborničnega prispevka za 50 % za leto 2021
v ocenjeni višini 800.000 evrov. Ukrep je bil oblikovan na predlog KGZS in v celoti
usklajen s pristojnim Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Epidemija COVID-19 je globoko prizadela tudi kmetijstvo, kar je še posebej izrazito
pri znižanju odkupnih cen kmetijskih pridelkov ob istočasni podražitvi maloprodajnih
cenah hrane. Ob tem ne smemo tudi mimo škode, ki jo je letošnjo pomlad utrpelo
kmetijstvo zaradi hude pozebe, zdaj pa se sooča še s sušo.
Predlagan ukrep zmanjšanja zborničnega prispevka za 50 % za leto 2021 je za
slovenskega kmeta ustrezen in bi pomenil simbolično pomoč vsem kmetijam, ki
plačujejo obvezni prispevek v skladu z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
26/08 in 7/09 – odl. US). Hkrati je bil predlagani ukrep predhodno že usklajen.
***
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ugotavlja, da so bila pričakovanja
velikega dela gospodarstva glede ukrepanja in pomoči za okrevanje gospodarstva,
posebno glede na že predhodno predstavljena izhodišča Vlade precej večja, kot pa
jih vsebuje predloženi predlog zakona. Posebno izključitev enkratnega dodatka, ki ga
je Vlada argumentirala z omejitvijo proračunskih možnosti, predstavlja po mnenju
komisije odklon od načela, da se enako prizadete gospodarske subjekte tudi enako
obravnava. Zato je komisija, ne glede na zagotovila, da bodo kot nadomestilo za
izpad obljubljenih sredstev naknadno zagotovljeni viri v okviru kohezijskih sredstev,
odločala in sprejela naslednje predloge amandmajev, ki naj se v nadaljevanju
zakonodajnega postopka proučijo in sprejmejo:
K 1. členu
V drugem odstavku 1. člena predloga ZIUPGT se doda nova 7. alineja, ki se glasi:
»- Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.
15/21 – ZDUOP).«
Obrazložitev:

Predlagamo, da se ukrepa delnega subvencioniranja minimalne plače in delnega
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšata do
31. 12. 2021, zato je potrebno ustrezno dopolniti tudi 1. člen predloga ZIUPGT, saj ta
dva ukrepa ureja Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 15/21 – ZDUOP), ki v 1. členu predloga ZIUPGT ni vključen.
K 8. členu
Za 8. členom predloga ZIUPGT se doda nov 8.a člen:
»(1) Ne glede na sedmi odstavek 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 – ZDUOP) je delodajalec do subvencije
upravičen za plačilo dela od 1. 1. do 31. 12. 2021.
(2) Ne glede na prvi in drugi odstavek 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za
omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 – ZDUOP) lahko delodajalec
napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo za obdobje od 1. 7. do 31.
12. 2021, pri čemer lahko vlada ta ukrep s sklepom podaljša največ dvakrat za
obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 28. 2. 2022.«
Obrazložitev:
S predlogom amandmaja se predlaga subvencioniranje dviga minimalne plače v
višini 50 EUR na zaposlenega, ki je določena za prvo polovico leta 2021, do konca
leta 2021.
Predvideno subvencioniranje za drugo polovico leta 2021 (začasna odprava
minimalne osnove za socialne prispevke) dejansko pomeni le minimalno pomoč
(okrog 15 %) in še to le pri tistih zaposlenih, ki nimajo nobenih dodatkov (torej niti za
delovno dobo), oziroma, kjer višina osnovne plače z vključenimi dodatki ne bi
dosegla novo določene minimalne osnove za plačilo prispevkov. To pomoč
ocenjujemo kot nezadostno, zato predlagamo podaljšanje obdobja subvencioniranja
dviga minimalne plače v višini 50 EUR na zaposlenega do konca leta 2021.
Nekatere dejavnosti zaradi določenih omejitev ali manjših naročil še vedno ne morejo
poslovati v polnem obsegu, zato je ukrep podaljšanja čakanja na delo do konca leta
2021 nujen.
K 26. členu
Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b, 26.c, 26.č, 26.d in 26.e členi, ki se glasijo:
»26.a člen
(pomoč v obliki enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije)

(1) Upravičenec do pomoči v obliki enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije je
pravna ali fizična oseba, ki:
 je bila registrirana najpozneje do 30. novembra 2020,
 dejavnosti delno ali v celoti zaradi posledic epidemije COVID-19 ni mogla ali
ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi
posledic epidemije COVID-19 skladno s tretjim odstavkom tega člena,
 ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona, pri čemer se za
zaposlenega štejejo tudi družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma
ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan
uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2, ali je samozaposlen, ki je na dan
uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 ni na dan 31. december 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 (v nadaljnjem besedilu tega člena: Uredba Komisije
651/2014/EU.

(2) Upravičenec ne more biti:
 neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma
proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019
višji od 70 odstotkov,
 delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v
skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset
zaposlenih na dan oddaje vloge,
 tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija,
predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija
Evropske unije v Republiki Sloveniji.
(3) Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati
dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki
upravičenca v letu 2021 ali v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za
več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz
poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 31. maja 2020. Za leto 2021 upravičenec oceni
prihodke od prodaje. Če ni posloval v celotnem letu 2019 ali 2020, je do pomoči
upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021
znižali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020.
Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu
bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 10 odstotkov glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen,
mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se pri izračunu upada prihodkov od
prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju 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. Upravičenec v pisni izjavi, da je pri izračunu upada prihodkov
od prodaje upošteval povprečne prihodke od prodaje iz prejšnjega stavka tega
odstavka.
(5) Višina enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije je sestavljena iz dodatka, ki
se izračuna v odstotku, določenem v sedmem odstavku tega člena od letnih
prihodkov od prodaje iz leta 2019 oziroma 2020 in dodatka za regres v višini 500
evrov na zaposlenega ali samozaposlenega. Dodatek za regres se določi glede na
število oseb vključenih v zavarovanje na podlagi 14., 15. in 16. členu ZPIZ-2 na dan
uveljavitve zakona. Enkratni dodatek se izračuna skladno z naslednjo formulo:
(25 % od v odstotku izraženega upada prihodkov od prodaje v 2021/2019 ali
2020/2019 oz. 2020) x (prihodki od prodaje 2019)+ (število zaposlenih x 500 EUR)
(6) Osnova za izračun enkratnega dodatka so letni prihodki od prodaje v letu 2019
oziroma 2020. Pri tem se povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo
na naslednji način:
za leto 2019: (prihodki v letu x 30,4)/število dni poslovanja v letu,
za leto 2020: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.
(7) Odstotek za izračun višine enkratnega dodatka iz petega odstavka tega člena je
25 odstotkov izraženega upada prihodkov od prodaje na eno decimalko v letu 2021
glede na leto 2019 ali v letu 2020 glede na leto 2019. Za leto 2019 se upoštevajo
podatki iz poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 31. maja 2020. Za leto 2020 se
upoštevajo podatki iz poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 30. aprila 2021. Za leto
2021 upravičenec oceni prihodke od prodaje. Če ni posloval v celotnem letu 2019
oziroma 2020, se izračuna upad prihodka povprečnih mesečnih prihodkov leta 2020
glede na povprečne mesečne prihodke leta 2019. Če v letu 2019 ni posloval, se
izračuna upad prihodkov od prodaje povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2021
glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 30. novembra 2020.
(8) Dodatek za regres iz petega odstavka tega člena mora upravičenec nameniti za
izplačilo regresa za zaposlene, ki se izplača najkasneje do 31. decembra 2021. V
primeru, da upravičenec ne bo izplačal regresa zaposlenim, mora vrniti prejeto
pomoč iz tega odstavka.
(9) Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki od
podaje iz tega člena čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.
(10) Pomoč v obliki enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije je oproščen plačila
vseh davkov in prispevkov.«

Obrazložitev:
Upravičenec do enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije je pravna ali fizična
oseba, ki dejavnosti ni mogla v celoti ali delno ali je ne more opravljati ali jo opravlja v
omejenem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in ima vsaj enega
zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona, ali je samozaposlen, družbenik ali
delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je
poslovodna oseba ter ni podjetje v težavah. Upravičenec ne more biti neposredni ali
posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma občine, katerega delež
prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, delodajalec, ki spada
v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, tuje diplomatsko predstavništvo in
konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter
institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Enkratni dodatek je namenjen upravičencem z upadom prihodkov od prodaje več kot
10 odstotkov v letu 2021 (ocena upravičenca) glede na leto 2019 (podatki oddani do
31. maja 2020) ali v letu 2020 glede na leto 2019 (podatki oddani do 30. aprila 2021).
Določeno je tudi, kako se upošteva upad prihodkov, v kolikor upravičenec ni posloval
celotno leto 2019.
»26.b. člen
(izplačilo enkratnega dodatka)
(1) Za izplačilo enkratnega dodatka upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena
preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, ki
jo opredeljuje prejšnji člen in da je njegov upad prihodkov od prodaje več kot 10
odstotkov.
(2) Upravičenec mora predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka tega člena najpozneje
do 30. septembra 2021.
(3) FURS izplača enkratni dodatek do 20. oktobra 2021.«
Obrazložitev:
Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS najkasneje do 30.
septembra 2021. FURS izplača enkratni dodatek do 20. oktobra 2021.
»26.c člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačilo enkratnega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.«

Obrazložitev:
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije ali proračunu EU.
»26.č člen
(vračilo pomoči)
(1) Upravičenec, ki je uveljavil enkratni dodatek in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval
pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, 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 Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPOMZO-1).
(2) Če obveznost iz naslova vračila prejete pomoči ni plačana v roku, predpisanem s
tem zakonom, se prisilno izterja. Izvršbo opravi FURS po določbah zakona, ki ureja
davčni postopek.
(3) Upravičena višina pomoči v obliki enkratnega dodatka se ugotavlja na osnovi
podatkov, kot izhajajo iz revidiranih oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali
drugih dokazil.«
Obrazložitev:
Opredeljeno je, da mora upravičenec, če je naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval
pogojev za pridobitev enkratnega dodatka, vrniti znesek prejete pomoči v 30. dneh
od vročitve odločbe. V kolikor ne vrne pomoči v roku, mora plačati zamudne obresti.
Prejeta pomoči, ki ni plačana v roku, se izterja s strani FURS-a.
»26.d člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem ukrepa in izpolnjevanjem obveznosti vračila pomoči izvaja
FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek.«
Obrazložitev:
Nadzor nad izvajanjem ukrepa enkratnega dodatka za turizem izvaja FURS.
»26.e člen
(pogoji dodelitve državne pomoči)

Višina pomoči v upravičenem obdobju ne sme presegati najvišje pomoči skladno s
točko 3.1 Začasnega okvira in se lahko začne izvajati po njegovi odobritvi s strani
Evropske komisije.«
Obrazložitev:
Določena so pravila državnih pomoči in sicer se upošteva točka 3.1 Začasnega
okvira EU za državne pomoči.

Komisija je oblikovala tudi dodatni predlog, da se v predlog zakona vključi izredna
pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v besedilu, ki je bil del verzije
predloga zakona z dne 31. 5. 2021 pod poglavjem IV. Začasni ukrepi, točka 1.
Začasni ukrepi na področju gospodarstva, podpoglavje 1.1 Izredna pomoč v obliki
mesečnega temeljnega dohodka, pri čemer se upošteva naslednje predlagane
spremembe:
- 10. člen, 1. odstavek predloga z dne 31.5.2021: presečni datum registracije je
treba urediti enakopravno glede na druge predlagane ukrepe (namesto
1.3.2021 enako kot pri ukrepu skrajšanega delovnega časa, kjer je trenutno
presečni datum 31.12.2020),
- 13. člen, 2. odstavek predloga z dne 31.5.2021: previsoko zahtevan upad
prihodkov za pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) v višini 45
%, predlagamo 20 % upad. Po PKP5, ki je zadnji urejal MTD je bil zahtevan
20 % upad, prav tako je upad v višini 20 % zahtevan pri drugih ukrepih, kar
s.p./družbenike postavlja v neenakopraven položaj,
- 13. člen, 3. odstavek predloga z dne 31.5.2021: črtanje obveznosti, da se
upravičenec že v izjavi opredeli, da je pri izračunu upada prihodkov od prodaje
upošteval povprečne prihodke od prodaje, kar je enostavno nemogoče, saj gre
zgolj za oceno upada in v trenutku podaje izjave upravičenec nikakor ne more
vedeti, kateri izmed izračunov bo zanj ugodnejši. S tem upravičencem vnaprej
neutemeljeno odvzemamo možnost izbire izračuna, ki je zanj ugodnejši, prav
tako takšnih pogojev ni bilo v predhodni interventni zakonodaji. Predlagamo,
da se odstavek uredi po zgledu zadnje verzije predloga zakona z dne
21.6.2021 za povračilo regresa (4. odstavek 27. člena predloga z dne
21.6.2021).
Komisija prav tako predlaga vključitev ustrezne zakonske podlage, da se Pravilnik o
merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (UL RS 28/21,
58/21) uporablja tudi za ZIUZEOP v obdobju od marca do maja 2020.
Merila sorazmernosti, ki jih določa Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju
ugotavljanja znižanja prihodkov, ne veljajo za pomoči, ki so jih upravičenci prejeli po
ZIUZEOP in ZIUZEP-A (v obdobju od marca do maja 2020). Uporabo omenjenega
pravilnika je potrebno razširiti tudi na pomoči, prejete na podlagi ZIUZEOP in
ZIUZEP-A, saj prihaja do neutemeljenega neenakega položaja subjektov z vidika

pravil o vračanju pomoči.
Po razpravi o predlogu amandmaja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za novi 63.a člen, v kateri so člani komisije poudarili, da mora država zagotavljati
enake pogoje za vsa zbornična združenja, komisija predloga amandmaja ni podprla.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Mitja Gorenšček.
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