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1. VELJAVNI UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19  
 

Epidemija COVID-19 se še ni končala, trenutne epidemiološke razmere, stanje na trgu dela, ki je vezano na okrevanje 
gospodarstva in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da o ukrepi še vedno potrebni, zato je Vlada RS dne 24. 3. 
2021 s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih protikorona ukrepov do 30. 6. 2021. 
 

Do 30. 6. 2021 se podaljšujejo naslednji ukrepi: 
 

1. Ukrep nadomestila plače za čakanje na delo, ki ga določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 
(UL RS št. 51/21) je Vlada RS s Sklepom o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo (UL RS št. 85/21) podaljšala do 30. junija 2021.  Več o ukrepu. 
 

2. Subvencija za skrajšani polni delovni čas (ZIUOOPE) je namenjena ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči 
podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije. Več o 
ukrepu preberite še na spletni strani ZRSZ. 
 

3. 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. 
 

4.  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 
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. 
 

5. Temeljni dohodek – vloga se, tako kot do sedaj, odda elektronsko preko sistema eDavki 
6. Delno povrnjen izgubljen dohodek - vloga se odda elektronsko preko sistema eDavki 
 

7. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1. 4. 2021 - 30. 6. 2021) 
Na eDavkih je od 30. 4. 2021 na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za 
obdobje 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021 (za drugi kvartal leta 2021). Obrazec bo mogoče oddati do vključno 30. 6. 2021.  

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/pkp8-cakanje-na-delo-od-1-februarja-2021-dalje-dopolnjeno-12-2-2021-601061412114e066a41e97b1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-skrajsani-delovni-cas
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/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://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://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pkp7-nekriti-fiksni-stroski-5fecde012114e02c29333833
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Ukrepi so bili le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se niso spremenili. Več o vsakem ukrepu lahko preberete s 
klikom na posamezen ukrep.  
 

Skrajni ROKI ZA ODDAJO VLOG na Zavod RS za zaposlovanje: 

• skrajšani delovni čas – do 10. 6. 2021, skrajni rok oddaje vlog (10. 6. 2021) se izteče pred končnim datumom 
izvajanja ukrepa (30. 6. 2021)! 

• karantena ali višja sila – do 30. 6. 2021, 
• začasno čakanje na delo – do 30. 6. 2021. 

Za začasno čakanje, karanteno in višjo silo je skrajni rok oddaje vlog enak končnemu datumu izvajanja ukrepov: 30. 6. 
2021. Vse vloge oddate na portalu za delodajalce.  
 

OSTALI VELJAVNI UKREPI:                   
 

1.  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. 
 

2. 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. RAZPIS OBČINE METLIKA ZA SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO  
 

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2021   
Predmet razpisa: 
- NAMEN A: subvencioniranje obrestne mere plačane od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 za namenske dolgoročne kredite za 
osnovna sredstva za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014,2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 za razvoj in razširitev poslovanja oz. dejavnosti. Višina subvencije: do največ 50% izhodiščne 
obrestne mere, max 4.000,00 € oz. 7% najetega dolgoročnega kredita. 
 

- NAMEN B: subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske in razpisne dokumentacije za prijave na 
razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Višina subvencije: do največ 
50 % stroškov (brez DDV), max 2.000,00 €. 
 

- NAMEN C: subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2021, zaradi ustanovitve novega 
podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa. Višina subvencije: do 
največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV), max 1.500,00 €. 
 

- NAMEN D: subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 
01. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Višina subvencije: do največ 50% upravičenih stroškov (brez DDV), max: 1.500,00 €.  
 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
https://www.zadelodajalce.si/
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


 

 

Partizanski trg 5, 8330 Metlika, Telefon: 07 30 58 142, 040 672 160, E-naslov: jozica.bajuk@ozs.si , www.oozmetlika.si 

 

 

- NAMEN E: subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je 
opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Višina subvencije: do največ 
50% od neto osnove za dodelitev pomoči, gostinstvo največ 35%,  max: 1.000,00 €.  
 

- NAMEN F: subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju, plačane od 1. 
12. 2020 do 30. 11. 2021. Višina subvencije: najemnina do 50% neto tržne najemnine, obratovalni stroški do 100%, skupaj max 
1.000,00 € na posamezno trgovino.  
 

Rok za oddajo vlog: 12. 7. 2021 do 15. ure na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Razpisno dokumentacijo 
zainteresirani dobijo na Občini Metlika in na spletni strani www.metlika.si pod Javni razpisi in objave. Informacije: Občina 
Metlika, kontakt: Adrijana Mavretič, e-naslov: adrijana.mavretic@metlika.si 
 
 

3. HACCP IZOBRAŽEVANJE ZA GOSTINCE, ŽIVILCE, SLAŠČIČARJE 
 
 

Skladno z Uredbo 852/2004 ES morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da so osebe, ki pri delu prihajajo v stik z živili, 
usposobljene. Nova, aktualna  zakonodaja od vseh nosilcev živilske dejavnosti (gostincev, pekov, slaščičarjev …) zahteva 
prilagoditev procesov glede higiene živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in 
kulturo varnosti hrane. Prav zaradi sprememb zakonodaje, postopkov in strokovne doktrine, se sistem HACCP dograjuje in 
spreminja.   

Da boste z vsem seznanjeni vas, po programu dela, vabimo na letno redno usposabljanje s področja varnega dela z živili, 
ki bo potekalo v dveh skupinah po dve šolski uri in sicer:  
 

v torek, 22. junija 2021:   1. skupina ob 12. uri 
           2. skupina ob 14. uri 

 

Kraj:      predavalnica v Obrtnem domu v Metliki, Partizanski trg 5.  
Izvajalka: Janja Bajt Smrekar s.p., univ. dipl. ing. živ. teh. 

VSEBINA: 
1. Obnovitev znanj s področja higiene živil in HACCP 

2. Novost na področju zakonodaje Uredbo Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane 

in kulturo varnosti hrane: 

• kako ravnati z opremo, prevoznimi sredstvi/posodami, kadar pobirate, prevažate ali skladiščite živila, ki vsebujejo alergene 

ter v katerih prostorih ter delovnih procesih velja določena omejitev; 

• kakšne so nove določbe glede donacij hrane (živil ali pripravljenih obrokov) za prehrano ljudi; 

• kako v vašem prehranskem obratu vzpostaviti in vzdrževati ustrezno kulturo varnosti hrane; 
3. sledljivost v živilskem obratu 
4. SARS-CoV-2 v živilski dejavnosti 
5. Odgovori na vprašanja udeležencev.  
 

Udeleženci bodo prejeli POTRDILO o opravljenem izobraževanju. 
Kotizacija: 

- za člane OOZ Metlika s plačano članarino (za eno osebo) bo strošek izobraževanja v celoti krila zbornica 
- zaposleni pri članih OOZ Metlika: 10,00 EUR za osebo  
- ostali udeleženci: 50,00 EUR za osebo 

Kotizacijo boste poravnali na podlagi izstavljenega računa OOZ Metlika.  
 

PRIJAVE: do petka, 18. 6. 2021, na OOZ Metlika, tel. 07 30 58 142, gsm 040 672 160, e-naslov: jozica.bajuk@ozs.si 
 

Prosimo, da upoštevate higienska priporočila NIJZ : obvezna je pravilno nameščena zaščitna maska, OBVEZNO IMEJTE SVOJ 
SVINČNIK,  vstop je dovoljen le zdravim osebam, ob vstopu in izhodu si obvezno razkužite roke, upoštevajte medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 m. 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
http://www.metlika.si/
mailto:adrijana.mavretic@metlika.si
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4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 

 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

1. Javno povabilo Zelena delovna mesta 2021 
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,..). 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. 7. 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 2021 –  od 1. 4. 2021  
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 % . 
NAMEN: 

1. Dolgoročna posojila za investicije (linija GSD – investicije):  
2. Dolgoročna posojila za obratna sredstva (linija GSD – obratna sredstva) 
3. Dolgoročna posojila za zaposlovanje (linija GSD – zaposlovanje) 
4. Dolgoročna posojila za predfinanciranje projektov (linija GDS-predfinaciranje projektov) 

Podrobnejši opis smo objavili v aprilskih in majskih 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: 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/
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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 MAJ 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 maj 2021  je 168. 
 

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  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 MAJ 2021 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec maj 2021  je 168.  
 

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  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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