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Zadeva:  Vabilo na spletni seminar – poročanje o državnih pomočeh, SVZI.Net 
 
 

»Poročanje o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja 
invalidov«, 

 
ki bo potekal v četrtek, 27. januarja 2022 od 9.00 do 11.00 

preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
 

Leto 2021 je bilo na za večji del gospodarstva pestro in polno izzivov. Ne glede na 
izboljšanje gospodarske situacije na mnogih področjih pa so pogosti izredni dogodki ter 
odsotnosti povzročali nemalo težav, pri čemer poročanje o prejetih in porabljenih državnih 
pomočeh zaradi zaposlenih invalidov ni bilo izjema.  

Po ugotovitvah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
poročanje in pravilno posredovanje podatkov v sistem SVZI.Net še vedno mnogim 
predstavlja veliko težav.  

Pogosta so namreč izpuščena poročila, neskladja v primeru kasnejših nadomestil plač, 
drugih subvencij, sofinanciranja plač in osnovnih sredstev iz različnih virov oziroma od 
različnih dajalcev pomoči, nejasnosti v primeru izplačila plač v več delih in podobno. 

Zaradi navedenega bo Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 
v ločenem terminu omogočilo oddajo izpuščenih poročil za leto 2021, hkrati pa preklic 
morebitno napačno oddanih obrazcev in ponovno oddajo poročil za leto 2021, s čemer 
bodo lahko številni prejemniki, morajo uskladili poročila o porabi prejetih sredstev v 
SVZI.Net z dejanskim stanjem. Več informacij boste prejeli na posvetu. 

Za razjasnitev nejasnosti, ki se ob naštetem pojavljajo, ZIPS v sodelovanju z 
Ministrstvom organizira spletni seminar/posvet. Na njem boste prejeli informacije o 
pravilni porabi bonitet, ki jih prejemate po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, o pravilnem poročanju njihove porabe v sistem SVZI.Net, odgovorili bomo na vaša 
vprašanja, ki jih boste zastavili pred ali med seminarjem in vam dali napotke kako morebitne 
napake pravilno popraviti. 



Za uspešno izvedbo seminarja so vaša vprašanja ključna! Nanje bomo v anonimni 
obliki odgovorili v živo, zato ste vabljeni, da jih posredujete na info@zavod-ips.si, 

najkasneje v torek, 25.1.2022. 
 
Ker je pravilno ravnanje s prejetimi bonitetami in pravilno poročanje nujno za nemoteno 
izvajanje sheme državnih pomoči in s tem za ohranitev sistema bonitet, vas vsi organizatorji 
prosimo, da povabite tudi druga zainteresirana podjetja ali posameznike in zunanja 
računovodska podjetja, da se udeležijo seminarja. 
 
Vsem prijavljenim udeležencem bo na elektronski naslov, naveden ob registraciji 
posredovana povezava do spletnega dogodka, ki bo potekal preko platforme ZOOM. 
Povezava bo vsakemu registriranemu udeležencu omogočala hkratno sodelovanje na t.i. 
webinarju na eni napravi. 
 
PROGRAM: 
8:50 – 9:00    Prijava 
9:00 – 11:30  Državne pomoči zaradi zaposlenih invalidov, upravičena poraba in 

poročanje v SVZI.Net,  
Razjasnitev pogostih nejasnosti in odgovorni na vprašanja 
zastavljena po e pošti in odgovori na vprašanja udeležencev 

 
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 
Seminar je namenjen zlasti finančnim in računovodskim službam invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov, računovodskim podjetjem (zunanjim izvajalcem) posameznikom, ki 
poročajo v sistem SVZI.Net ter poslovodnim osebam. 
 
IZVAJALEC 
Predavanje bomo izvedli v okviru ZIPS v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino. 
Socialne zadeve in enake možnosti, kjer bodo na kot izvajalci sodelovali predstavniki 
Direktorata za invalide ter ZIPS. 
 
KOTIZACIJA 
Za zaposlene v invalidskih podjetjih, ki so člani ZIPS kotizacije ni. Kotizacije so oproščeni 
tudi udeleženci zaposleni v invalidskem podjetju, ki izrazi interes za včlanitev v ZIPS in 
izpolni pristopno izjavo, ki je na voljo na spletni strani ZIPS: http://www.zavod-
ips.si/si/sodelovanje/index.html  
Za nečlane ZIPS znaša prispevek za kotizacijo 50 EUR za vsakega udeleženca, za kar bo 
izstavljen račun po izvedenem seminarju. 
 
PRIJAVA / REGISTRACIJA 
Prijave sprejemamo izključno elektronsko do 27. 1. 2022, do 9:00 ure, to je do začetka 
spletnega seminarja. Na seminar se prijavite na povezavi:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HyCpI74IS_Sd5poFoQynbA 

 
Najlepše vas pozdravljam 
 
 
 
 
 
 Tomaž Čučnik 
 Poslovodni sekretar 


