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1. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 PODALJŠANI DO 30. 6. 2021 
2. BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE – prijave so še mogoče! 
3. VAVČERJI – enostavni pozivi malih vrednosti - ZOPET ODPRTI 
4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – novo! 
5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA ZA MESEC MAREC 2021 –  novo za popoldance! 
6. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA MAREC 2021 - novo! 
 
 

1. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 PODALJŠANI DO 30. 6. 2021 
 

Epidemija COVID-19 se še ni končala, nekatere dejavnosti so še vedno prepovedane za ponujanje blaga in storitev 
potrošnikom in posledično je prizadeto gospodarstvo, zato je Vlada RS dne 24. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost 
nekaterih protikorona ukrepov do 30. 6. 2021. 
 

Podaljšujejo se naslednji ukrepi: 
 
 

1. Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov 
Davčni zavezanci lahko tako do vključno 30. 6. 2021 vlagajo vloge za odlog oz. obročno plačilo davkov (tudi akontacij in 
davčnega odtegljaja ter prispevkov) iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Vloge se 
obravnavajo v skladu s pogoji ZIUOPDVE. 
 Več informacij, vključno z obrazci, je objavljenih na spletni strani Finančne uprave in v pogostih vprašanjih in odgovorih. 
 

2.  Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca 

Do 30. 6. 2021 je podaljšan ukrep povračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti 

opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ki je določen 

v PKP5 (ZZUOOP) in PKP6 (ZIUOPDVE).Informacije ZRSZ glede oddaje vloge 

Pojasnilo MDDSZ v zvezi z višjo silo 
Glede na sprejete ukrepe Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 11. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep 
izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno 
delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. Pojasnila 
MDDSZ so dostopna na zgornji povezavi. 
Pozor: delodajalec mora oddati vlogo najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega elektronsko na 
portalu za delodajalce. Opozarjamo na nevarnost zamude, saj prepozno vlogo, ki se nanaša na povračilo nadomestila 
plače, zavod za zaposlovanje zavrže in se v vsebinsko upravičenost niti ne spušča. 
 

3. Temeljni dohodek  
4. Delno povrnjen izgubljen dohodek  
Za ukrepa pod 3 in 4 je potrebno, tako kot doslej,  vloge oddati elektronsko prek sistema eDavki. Za pridobitev mesečnega 
temeljnega dohodka in povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok sta obrazca na eDavkih  že na 
voljo. 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869?sop=2021-01-0869
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/odlog-placila-davkov-in-prispevkov-5fb2696d2114e0038ae8b7da
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP6.docx
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp7-od-1-12-2020-nadomestilo-place-za-karanteno-in-visjo-silo-ne-sme-biti-manjse-od-minimalne-5fec38ec2114e02c293333ab
https://zdops.us20.list-manage.com/track/click?u=2a4e0b1e47ab32eef9aa43ac2&id=ec2fd0f2b2&e=01e8be15ae
https://zdops.us20.list-manage.com/track/click?u=2a4e0b1e47ab32eef9aa43ac2&id=95d55a4394&e=01e8be15ae
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsana-oddaja-vlog-za-povracilo-nadomestila-zaradi-karantene-ali-visje-sile
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ukrepi-po-pkp5-zzuoop-5f76fee52114e006b58c15d0
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/delna-povrnitev-izgubljenega-dohodka-samozaposlenim-zaradi-karantene-ali-visje-sile-karantena-in-5f971c6e2114e07137a9b2e2
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=protikorona_fod
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5. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1. 4. 2021 - 30. 6. 2021) 
Obrazec za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov bo preko sistema eDavki na voljo do začetka maja. 
 

Ukrepi so bili le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se niso spremenili. Več o vsakem ukrepu lahko preberete s 
klikom na posamezen ukrep.  
 

OSTALI VELJAVNI UKREPI:                   
 

1. Ukrep nadomestila plače za čakanje na delo zaenkrat velja do 30. 4. 2021. 
 

2.  Subvencija minimalne plače 
FURS obvešča, da je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. 
Delodajalci so za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi 
predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači 
(ZMinP), upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. Podrobna pojasnila so objavljena 
na spletni strani Finančne uprave. Več lahko preberete tudi TUKAJ. 
 

3. Delo na domu 
PKP8 podaljšuje ukrep sporočanja dela na domu IRSD preko portala SPOT od 1. aprila do 31. 12. 2021. 
V primeru organiziranja dela na domu morajo delodajalci preko portala SPOT oddati vlogo na Inšpektorat za delo. Več 
informacij in usmeritev na portalu SPOT (elektronsko pošiljanje obvestil o delu na domu, preklic dela na domu, obvestilo 
o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela, itd). ZIUOPDVE (PKP 6) je zakonsko določil vsebino 
obvestila, ki ga mora delodajalec pred prvim opravljanjem dela na domu poslati na IRSD. 
 
 

NOVA POJASNILA:  
Priporočamo, da spremljate objave na https://www.svetovanje.si/ ali https://www.ozs.si/koronavirus-info 

 

 
 

2. 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 16.000 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! 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp7-nekriti-fiksni-stroski-5fecde012114e02c29333833
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp8-cakanje-na-delo-od-1-februarja-2021-dalje-dopolnjeno-12-2-2021-601061412114e066a41e97b1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp8-subvencioniranje-dviga-minimalne-place-dopolnjeno-3-2-2021-601058d72114e066a41e948b
https://zdops.us20.list-manage.com/track/click?u=2a4e0b1e47ab32eef9aa43ac2&id=58956cd5f5&e=01e8be15ae
https://www.svetovanje.si/
https://www.ozs.si/koronavirus-info
http://www.ozs.si/maske
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3. 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. 
 

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  

Več o vavčerjih preberite še v reviji Obrtnik podjetnik št. 4/2021 na strani 18. 
 
 
 

4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 

 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

1. 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 
 

2. Javno povabilo Zaposli.me 2020 
je podaljšano do 31. 5. 2022. Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno 
zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. 
 

 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,..). 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=578db9b147&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=72e4b61b3d&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=46306811c2&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=b9de09ad05&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=0af30a39d9&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=e6fdb7a8af&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=2c10ba3f21&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=74a6663f47&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=475d2c0623&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=7b9213a90c&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=4be3aae54c&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=42c3c8595c&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=6e15753e94&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=76d57a5a52&e=5be4c31dca
https://pokolpje.us16.list-manage.com/track/click?u=6498a5898a3708cc5d3cd94a9&id=18c35e5774&e=5be4c31dca
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021
mailto:mojca.ulaga@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
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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. 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. 2021 – NOVO! 
Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje 
projektov. sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. Višina garancijsko-posojilnega potenciala v letu 2021 
za občino Metlika znaša 125.656,00 EUR. 
Enako za vse štiri  linije:  
Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem na območju občin, navedenih v razpisu.  
Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja, za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna 
sredstva.  
Obrestna mera: LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR  + 1,50 %, NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,55 %, Delavska hranilnica d.d.: 
6 mesečni EURIBOR  + 1,55 %  
 

1. Dolgoročna posojila za investicije (linija GSD – investicije):  
Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so v kombinaciji z investicijo in lahko 
znašajo največ do 20 % predračunske vrednosti investicije; maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju obratnih 
sredstev, je 20.000 €; upravičeni stroški za nakup zemljišč po tem razpisu so lahko maksimalno do 10 % predračunske vrednosti 
investicije. 
Znesek  kredita: max 120.000 €, lastni viri: najmanj 10 % lastnih sredstev od višine upravičenih stroškov.  
Odplačilna doba : od 1-7 let, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka.  
Garancije: v višini 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti (odvisno od izpolnjevanja meril in kriterijev).  

2. Dolgoročna posojila za obratna sredstva (linija GSD – obratna sredstva) 
Upravičeni stroški: obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Upravičeni so stroški za obdobje 3 mesecev pred oddajo 
vloge na banki ali RC NM.   
Znesek  kredita: do 40.000 €, odplačilna doba : od 1-3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka, 
garancije:  v višini 50 % do 60 % glavnice posojila  brez obresti.  

3. Dolgoročna posojila za zaposlovanje (linija GSD – zaposlovanje) 
Upravičeni stroški: realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1. 1. 2020 in realizirana nova delovna mesta pri 
delodajalcih od 1. 1. 2021 dalje do oddaje vloge na RC NM.  
Znesek  kredita: max 5.000 € za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki ustreza razpisnim pogojem.  
Odplačilna doba : od 1-3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka.  
Garancije: v v višini  od 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti. 

4. Dolgoročna posojila za predfinanciranje projektov (linija GDS-predfinaciranje projektov) 
Upravičeni stroški: upravičeni stroški opredeljeni v projektu.  
Znesek  kredita: od 5.000,00 € do 60.000,00 €.  
Odplačilna doba : od 1 do 3 let, glavnica se vrača sproti v 8 dneh od prejema evropskih ali nacionalnih sredstev.   
Garancije: v  višini  od 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti. 
 

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: razpis je odprt do 31. 3. 2022. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo 
obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca.  

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=114
https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-garancijske-sheme-za-dolenjsko-2019/
http://www.rc-nm.si/
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5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA NOSILCA ZA MESEC MAREC 2021  
 

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 marec 2021  je 184. 
 

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. 2021 – Novo! 38,68 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! 
 
 
 

 

6. PLAČE ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA MAREC 2021 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec marec 2021  je 184.  
 

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 €. 
 

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. 2022 

MIN bruto urna postavka v EUR MAX bruto dohodek v EUR 

5,50 – Novo! 8.235,53 

 

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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