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Številka:49/2021 
Datum:   8. 3. 2021 

MESEČNA OBVESTILA 
ČLANOM OOZ METLIKA 

 

MAREC 2021 

 
URADNE URE: 

ponedeljek: 7.30 – 12. in 13. – 15. 
sreda:            7.30 – 12. in 13. – 16. 
petek:           7.30 – 13. 

 

 

1. BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE – prijave so še mogoče! 
2. OPOMNIK – LETNO POROČILO O EMBALAŽI 
3. PRAVILNIK O MERILIH SORAZMERNOSTI PRI POGOJU UGOTAVLJANJA ZNIŽANJA PRIHODKOV 
4. VLOGA ZA POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV ZA JANUAR – MAREC 2021  
5. USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVRŠEVANJE 21. IN 22. ČLENA PKP 7 – starostno upokojevanje 
6. VAVČERJI – enostavni pozivi malih vrednosti - ZOPET ODPRTI 
7. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – novo! 
8. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA ZA MESEC FEBRUAR 2021 –  novo! 
9. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA FEBRUAR 2021 - novo! 
 
 

1. BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE za samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 

zaposlenimi – prijave so še mogoče! 
 

Na podlagi dveh javnih pozivov (novembra 2020 in januarja 2021) za brezplačno delitev zaščitnih mask samozaposlenim 
in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi, smo na OOZ Metlika razdelili in še razdeljujemo veliko število zaščitnih mask. 
Naročnik in financer javnega poziva je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, OZS s svojimi OOZ pa je izvajalec 
javnega poziva.  
 

Novembra, po prvem javnem pozivu, smo na OOZ Metlika podjetjem razdelili 22.200 zaščitnih mask. Po drugem pozivu 
je do sedaj razdeljenih že 15.000 mask. 
 

Maske so še na voljo, zato se na poziv lahko še vedno prijavite gospodarski subjekti, ki zaposlujete od 1 do 4 osebe 
(s.p., ki je polno zavarovan se šteje za enega zaposlenega). Vsak samozaposleni oz. zaposleni v podjetju prejme 150 mask.  
 

Na javni poziv se lahko prijavite tudi tisti, ki ste maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani.  
 

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske , kjer se vloga tudi odda.  
Upravičencem se odobrijo popoldne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje po razpisu. Maske boste nato prevzamete na svoji 
območni obrtno-podjetniški zbornici na podlagi vabila, ki ga boste prejeli po e- pošti.  
 

Očitno bomo maske nosili še nekaj časa, zato izkoristite priložnost in se prijavite na poziv, ki bo odprt do razdelitve vseh 
mask! 
 
 
 

2. OPOMNIK – LETNO POROČILO O EMBALAŽI NA ARSO do 31. 3. 2021 
 
 

Tudi letos je potrebno do 31. 3. oddati poročilo o embalaži dani v promet ali/in poročilo o številu zelo lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk.  
Kot velja že nekaj let, se poročilo oddaja samo preko spletne aplikacije Embalaža (http://okolje.arso.gov.si/embalaza/). 
Če še niste registrirani, to storite čim prej, tako da izpolnite registracijski obrazec. Poročil v papirni obliki ni, zato je 
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registracija obvezna. Če ste že vpisani se prijavite z kodo, ki ste jo prejeli s strani ARSO. Poročanje je obvezno za vse, ki 
niso plačniki okoljske dajatve za odpadno embalažo pri FURS-u.  
Več o poročanju najdete v reviji Obrtnik-podjetnik št. 2 na str. 16. 
 
 
 
 

3. PRAVILNIK O MERILIH SORAZMERNOSTI PRI POGOJU UGOTAVLJANJA 

ZNIŽANJA PRIHODKOV 
 

V Uradnem listu RS št. 28/2021 je bil objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja 

prihodkov, ki prične veljati 13.3.2021. S pravilnikom se določajo merila sorazmernosti pri ugotavljanju pogoja znižanja 
prihodkov za: 
• samozaposlene osebe, ki so koristile ukrep mesečnega temeljnega dohodka  po ZZUOOP (PKP5) in 
• delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE 

(PKP3), ZIUPDV (PKP4) in ali ZZUOOP (PKP5) 
Besedilo pravilnika je dostopno na povezavi na povezavi 
 
 
 
 

4. VLOGA ZA POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV ZA JANUAR – MAREC 2021  
 
 

Obveščamo vas, da je Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar – 
marec 2021 že na voljo. Dostopna je zgolj na eDavkih.  
Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021. 
Več informacij je objavljenih na spletni strani: 
https://www.gov.si/novice/2021-02-02-vloga-za-dodelitev-pomoci-v-obliki-delnega-povracila-nekritih-fiksnih-stroskov-
za-obdobje-januar-marec-2021-je-ze-na-voljo/ 
 
 

5. USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVRŠEVANJE 21. in 22. ČLENA PKP 7 – 

STAROSTNO UPOKOJEVANJE  
 
 

V Uradnem listu RS št. 28/2021 je objavljen sklep o zadržanju izvrševanja 21. in 22. člena PKP7, ki se nanašata na nov 
odpovedni razlog, v skladu s katerim lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe 
utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe 
oz. 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Izvrševanje se zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča. 

Prav tako je Ustavno sodišče, do končne odločitve, zadržalo učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so 
morebiti bile izdane na podlagi izpodbijanih dveh določb PKP7. 

 
 

6. VAVČERJI – enostavni pozivi malih vrednosti – ZOPET ODPRTI 
 

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve. 
S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, 
posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. 

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja 
vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra. 
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Vavčerji so ponovno dostopni in objavljeni na spletni strani www.podjetniskisklad.si.  
• VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti  
• VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke  
• VAV-3  Vavčer za tržne raziskave tujih trgov  
• VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih  
• VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino  
• VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc  
• VAV-8 Vavčer za digitalni  marketing  
• VAV-9  Vavčer za pripravo digitalne strategije 
• VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost  
• VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb  
• VAV-12 Vavčer za  uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja  
• VAV-13 Vavčer za prenos lastništva  
• VAV-14 Vavčer za prototipiranje  

 
 
 

7. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 
 

 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

Javno povabilo Zelena delovna mesta 2021 – novo!! 
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Delovno 
razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas za polni delovni čas (za invalide min. 20 ur na teden). Mesečna subvencija 
znaša 340 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.  
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021.  
Več informacij: celotna vsebina razpisa, Mojca Ulaga, tel. 01/47 90 298, 031 311 452, e naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si 
 

 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD                                                                                                                  
Javni razpis P7R 2020-Mikrokrediti na problemskih območjih RS (Ur. List RS št. 204/2020) 
Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na 
problemskem območju z visoko brezposelnostjo,  kamor sodijo tudi območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, 
Črnomelj, Semič in Metlika). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega 
posojila. Odplačilna doba znaša največ 60 mesecev, obrestna mera pa je fiksna 1,1% na letnem nivoju. Stroški odobritve kredita se 
ne zaračunajo. Upravičeni stroški: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja, obnova  ali nakup poslovnih prostorov), 
izdatki za nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc) in obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega 
blaga,..). Gre za neposredna sredstva Sklada (ni potrebnega dogovora z banko), za zavarovanje kredita pa je potrebno zagotoviti le 
pet menic podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ dva kredita.  
Roki za oddajo vlog:, 1. 4. 2021, 1. 5. 2021, 1. 6. 2021, ... in 01. 10. 2021.  
Več informacij: Bojana Mikeln (02) 234 12 74, Jasna Kepnik (02) 234 12 42, mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. Celotno dokumentacijo najdete na povezavi. 
 

 RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto  
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2020 –  od 1. 4. 2020  
Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. 
sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. Za občino Metlika je na voljo še 84.731,00 EUR.  
Podrobnejši opis smo objavili v aprilskih mesečnih obvestilih.  
Vlogo, priloge, celotno vsebino razpisa in več informacij dobite na RC Novo mesto d. o. o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto 
kontaktna oseba: Miljana Balaban, tel.: 07 33 72 987 in na spletni strani www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.  
Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2021.  
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8. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA NOSILCA ZA MESEC FEBRUAR 2021 – novo! 
 

A) ZAVAROVALNA OSNOVA   
 najnižja za s.p.  najnižja za družbenike najvišja za s.p. in družbenike  

BRUTO zavar. osnova v € 1.113,72 1.670,58 6.496,70 
 
 

B)  ŠTEVILO DELOVNIH UR za mesec februar 2021  je 160. 
 
C)  PRISPEVKI ZA ZASEBNIKE, KI IZ DEJAVNOSTI NISO SOCIALNO ZAVAROVANI (POPOLDANCI) 
Od 1. 2. 2014 je ob pričetku opravljanja t.i. »popoldanske dejavnosti« obvezna prijava v zavar. za poškodbe pri delu z obr. M-12! 

Vrsta prispevka v EUR Referenca 

Prispevek za PIZ (pavšal) -  od 1. 4. 2020  36,56 44008 

Skupaj prispevki za zdravstveno zavar. + za poškodbe pri delu – od 1. 1. 2021  38,61 45004    
 
 
 

D) PLAČILO PRISPEVKOV: Prispevki za socialno varnost se plačujejo DO 20. V MESECU (novo od 1.1.2017!) za pretekli mesec na 
prehodne davčne podračune po vrstah javnofinančnih blagajn (podrobnosti na spletni strani www.furs.gov.si).  
 
E)  ČLANARINA za OZS in OOZ METLIKA, sprememba s 1. 1. 2019  
V skladu z Obrtnim zakonom (UL RS št. 40/04,102/07, 30/13, 36/13) se od 1.11.2013 višina članarine določi glede na velikost podjetja člana 
glede na število zaposlenih (podatki ZZZS) in od 1. 1. 2019 znaša SKUPNO za OZS in OOZ Metlika:   

1. člani, ki na podlagi certifikata osebno sami opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti  10 EUR mesečno 

2. samostojni podjetniki, fizične osebe in gospodarske družbe , v katerih je edini lastnik, 
družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost 

20 EUR mesečno 

3. člani, ki zaposlujejo delavce 30 EUR mesečno 

 
Račune s priloženo položnico boste še naprej prejemali mesečno –  od 8. 5. 2015 dalje skupaj z revijo Obrtnik podjetnik! 
 
 
 

 

9. PLAČE ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA FEBRUAR 2021 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec februar 2021  je 160.  
 

B) MINIMALNA BRUTO PLAČA za poln delovni čas za delo, opravljeno od 1. 1. 2020 znaša 1.024,24 €, NAJNIŽJA OSNOVA za plačilo 
prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 znaša 1.113,72 € - NOVO! 
 

C) DOHODNINA IN OLAJŠAVE PRI IZRAČUNU PLAČ DELAVCEV: Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz 
delovnega razmerja za izplačila v letu 2021 je objavljena v Svetovalcu revije Obrtnik podjetnik.  

SPLOŠNA DAVČNA OLAJŠAVA V LETU 2021: 1/12 letne olajšave = 291,67 €.  Zneske vseh davčnih olajšav za obračun plač najdete v 
Svetovalcu revije Obrtnik podjetnik. 
 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  
od 1. 3. 2021 – 28. 2. 2021 

MIN bruto urna postavka v EUR MAX bruto dohodek v EUR 
5,05 7.562,47 

 
 
 

Študentsko delo Veljavnost od MIN bruto urna postavka v EUR 

19. 02.  2021 5,89 
 
 
 
 

Obvestila pripravila sekretarka: Jožica Bajuk    Predsednica: mag. Tatjana Adlešič 
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