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Številka: 120/2021 
Datum:   7. 7. 2021 

MESEČNA OBVESTILA 
ČLANOM OOZ METLIKA 

 

JULIJ 2021 

 
URADNE URE: 

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

 

 

1. REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA EU KODO – najava  
2. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19  
3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE  
4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA ZA MESEC JUNIJ 2021  
6. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE, ZA DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV ZA JUNIJ 2021  
 

OBVEŠČAMO VAS, DA BO ZBORNICA ZARADI KORIŠČENJA LETNEGA DOPUSTA ZAPRTA OD 12. 7. 2021 DO 
VKLJUČNO PETKA, 30. 7. 2021.  
Za vprašanja v zvezi z izdajo dovoljenj (obrtna dovoljenja, licence,  EU potrdila, vpis v imenik vodij del  ter ostalih 
dokumentov iz javnih pooblastil)  se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, kontaktna oseba ga. Alma 
Čeman, 01 58 30 829, alma.ceman@ozs.si.   
Za ostala nujna svetovanja pokličite na Svetovalni center OZS, tel. 01 58 30 553. 
Registracijske postopke pa lahko uredite na SPOT točki na AJPES-u Novo mesto, tel. 07 39 13 400 ali na SPOT svetovanje 
JV Slovenija v Novem mestu, tel. 040 122 872. 
 
 

1. REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA EU KODO - najava  
 

Sporočamo, da redno letno usposabljanje voznikov za EU kodo po predpisanem programu za leto 2021, načrtujemo  
v Metliki v soboto, 21. avgusta 2021.  
Za vsa izobraževanja na področju prometa še vedno veljajo omejitve: maksimalno 50 voznikov na prostor, PCT, 
razkuževanje, razmik 1,5 m  v vse smeri.  
Več o usposabljanju in prijavnico bomo objavili v naslednjih mesečnih obvestilih. Upamo, da se bodo spremenili pogoji 
glede števila udeležencev v skupini! 
 
 

2. UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19  
 

Večina ukrepov po pretekli interventni zakonodaji je prenehala veljati 30. 6. 2021.  
Ker pa so posledice epidemije COVID-19 še vedno prisotne in bodo vplivale na gospodarstvo tudi v prihodnje, je Vlada 
RS sprejela nov Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-
19 (ZIUPGT), ki je še v postopku obravnave v Državnem zboru RS.  
Zakon bo pričel veljati po objavi v Uradnem listu, zato predlagamo, da še naprej spremljate objave naših svetovalcev na 
https://www.svetovanje.si/ ali https://www.ozs.si/koronavirus-info 
 

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE  
 

Od 14. 6. 2021  do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik 
srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.  
 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto januarja, ko se mladi dokončno odločajo o 
nadaljnji poklicni poti, objavi javni razpis za štipendije za deficitarne poklice, ko je znan nabor le-teh. Tako je v petek, 29. januarja 2021, 
na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona 

mailto:jozica.bajuk@ozs.si
https://oozmetlika.si/
mailto:alma.ceman@ozs.si
https://www.svetovanje.si/
https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr


 

 

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

 

 

evrov. Vsakoletni razpis je namenjen spodbujanju k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni 
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj 
posameznih gospodarskih panog. 
 

Dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za 
šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, se lahko potegujejo za štipendijo za deficitarne 
poklice. Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 102,40 EUR. 
Nabor deficitarnih poklicev, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2021/2022: 
1. kamnosek 12. zidar/zidarka 
2. mehatronik operater 13. tesar/tesarka 
3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 14. klepar-krovec/kleparka-krovka 
4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 
5. elektrikar/elektrikarka 16. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
6. avtokaroserist/avtokaroseristka 17. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka 

keramičnih oblog 
7. pek/pekarka 18. gozdar/gozdarka 
8. slaščičar/slaščičarka 19. dimnikar/dimnikarka 
9. mesar/mesarka 20. steklar/steklarka 
10. tapetnik/tapetničarka 21. tehnik/tehnica steklarstva 
11. mizar/mizarka   
Pomembno: 

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 
• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 
• v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje 

miruje, vendar ne več kot eno leto; 
• je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo štipendije za mesec junij. 

Merila in izbirni postopek: 
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. 
dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih: 

• višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole, 
• višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem 

razredu nižjega poklicnega izobraževanja. 

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo  do vključno petka, 24. 9. 2021, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada. 
Več informacij: na spletni strani sklada, po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na tel. 01/ 43 45 897 v poslovnem času sklada. 

 

4. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA  
 

 OBČINA METLIKA 

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2021   
Predmet razpisa: 
- NAMEN A: subvencioniranje obrestne mere  
- NAMEN B: subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske in razpisne dokumentacije  
- NAMEN C: subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij  
- NAMEN D: subvencioniranje stroškov promocije  
- NAMEN E: subvencioniranje najemnine za poslovne prostore  
- NAMEN F: subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju 
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 
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 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
 

PREGLED vseh trenutno veljavnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter ostalih spodbud, ki so namenjene delodajalcem, 
pošiljamo v prilogi teh obvestil. Gradivo je opremljeno s hiperpovezavami na internetno stran Zavoda, kjer so vse potrebne 
informacije o ukrepih, ki se trenutno izvajajo. Tu je povzetek nekaterih:  

1. Zaposli.me 2020 je podaljšan 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.  Celoten postopek pridobitve subvencije. 

 

2. Delovni preizkus 2020/2021 je odprt do 30. 10. 2021 oz. do porabe sredstev. Program traja od najmanj 100 ur do 
največ 1 meseca. Delodajalcu povrnejo standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca v višini 278,00 
EUR ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda.  

 

3. Usposabljam.se 2020/2021 je odprt do 30. 10. 2021 oz. do porabe sredstev. Program traja 3 mesece ali izjemoma 2 
meseca, če tako odloči Zavod. Delodajalcu povrnejo standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca v višini 
732,00 EUR za 3 mesece ali 526,00 EUR za 2 meseca ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega 
pregleda.  

Več informacij ter pomoč pri uporabi nudi kontaktni center Zavoda na tel. 080 20 55. 
 
 

 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.  
Roka za oddajo vlog sta še: 1. 9. 2021 in 1. 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.  
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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.  
 

5. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA NOSILCA ZA MESEC JUNIJ 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 junij 2021  je 176. 
 

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 JUNIJ 2021 
 

A) ŠTEVILO DELOVNIH UR  za mesec junij 2021  je 176.  
 

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 31. 7. 
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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