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KRATEK PREGLED AKTUALNIH UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 

UKREP AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

OSNOVNE INFORMACIJE CILJNA SKUPINA / DENARNE DAJATVE / DRUGO 
DODATNE 
INFORMACIJE 

Delovni preizkus 
2020/2021  
 
Javno povabilo je odprto do 
objave obvestila o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje 
do 30.10.2021. 

 Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne 
preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem 
mestu, v skladu s programom preizkusa, ki ga 
predlagate v ponudbi na javno povabilo, še preden se 
odločite glede njihove zaposlitve. 

 Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. 
Delovni preizkus je lahko daljši od 1 meseca, če se 
vključi invalid ali oseba z odločbo za delo s krajšim 
delovnim časom od polnega. 

 Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob 
zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša 
praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati 
spremlja največ 5 vključenih udeležencev. 

 Delodajalec je dolžan vsakemu udeležencu zagotoviti 
mentorja, delovno opremo in primeren prostor.  

V program se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci 
brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. 
 
Udeleženec se, v skladu s programom na konkretnem delovnem mestu in ob 
zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur), preizkuša praviloma polni delovni 
čas delodajalca, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa 
se delovni preizkus ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih. 
 
Delodajalcu povrnemo standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za 
udeleženca, v višini 278,00 EUR, ali pa samo dejansko nastali strošek 
predhodnega zdravniškega pregleda. Delodajalcem iz posebej opredeljenih 
sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le 
dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. 
 

Denarne dajatve ZRSZ brezposelni osebi: 

 dodatek za aktivnost v višini 3,30 € na uro, za prejemnike denarnega 
nadomestila pa v višini 1,65 € na uro; 

 dodatek za prevoz (v višini 0,16 €/km). 

Kontaktna oseba na ZRSZ, 
OS Novo mesto: 
Alenka Muc 
07 39 35 812 
gpzrsznovomesto@ess.gov.si 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

Usposabljam.se 
2020/2021 
 
Javno povabilo je odprto do 
objave obvestila o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje 
do 30. 10. 2021. 

 Javno povabilo vam omogoča, da brezposelne 
spoznate v konkretni delovni situaciji in jih 
usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s 
programom usposabljanja, ki ga predlagate v 
ponudbi. 

 Povrnemo vam upravičene stroške usposabljanja na 
delovnem mestu, udeležencem pa izplačamo dodatek 
za aktivnost in za prevoz. 

 Usposabljanje traja: 

o 3 mesece  

o Izjemoma lahko traja 2 meseca, kadar tako 
odloči Zavod, ko na podlagi ponudbe oceni, da je 
to smiselno glede na v ponudbi predlagani 
program posameznega usposabljanja ali kadar 
gre za usposabljanje na enostavnih, nezahtevnih 
ali manj zahtevnih delovnih mestih. 

 Delodajalec je dolžan vsakemu udeležencu zagotoviti 
mentorja (najmanj 90 ur), delovno opremo in 
primeren prostor. En mentor lahko hkrati spremlja 
največ 5 vključenih udeležencev. 

V program se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci 
brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. 
 
Udeleženec se, v skladu s programom na konkretnem delovnem mestu in ob 
zagotovljenem mentorstvu, usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni 
v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme 
izvajati ob nedeljah in praznikih. 
 
Delodajalcu povrnemo standardni strošek izvedbe usposabljanja za 
udeleženca ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda 
za udeleženca. Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca na 
podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša: 

 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, ali 

 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca. 
 
Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim 
povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega 
zdravniškega pregleda udeleženca. 
 
Denarne dajatve ZRSZ brezposelni osebi: 

 dodatek za aktivnost v višini 3,30 € na uro, za prejemnike denarnega 
nadomestila pa v višini 1,65 € na uro, 

 dodatek za prevoz (v višini 0,16 €/km). 

Kontaktna oseba na ZRSZ, 
OS Novo mesto: 
Alenka Muc 

07 39 35 812 
gpzrsznovomesto@ess.gov.si 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
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UKREP AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

OSNOVNE INFORMACIJE CILJNA SKUPINA / DENARNE DAJATVE / DRUGO 
DODATNE 
INFORMACIJE 

Usposabljanje na 
delovnem mestu za 
osebe z 
mednarodno 
zaščito in tujce  
 
Javno povabilo je do objave 
obvestila o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 
30.3.2022. 

 Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni 
delovni situaciji in jih usposobite za predvideno 
delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, 
ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

 Usposabljanje traja 6 mesecev. 
 Udeleženec se v skladu s programom in ob 

zagotovljenem mentorstvu (najmanj 40 ur mesečno) 
usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v 
tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od 
ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), 
mora biti oseba prosta drug dan v tednu. 
Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in 
praznikih. 

 En mentor lahko hkrati usposablja največ eno osebo 
oziroma dve osebi, če usposabljanje poteka na istem 
delovnem mestu. 

 Udeležencu je med usposabljanjem ves čas na voljo 
slovarček najpogostejših strokovnih izrazov v 
slovenskem jeziku, ki se jih uporablja na konkretnem 
delovnem mestu. 

Ciljna skupina brezposelnih, so osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb: 

 in imajo v Republiki Sloveniji priznano mednarodno zaščito  

 ali so tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji brez znanja 
slovenskega jezika in delovnih izkušenj v naši državi, prijavljeni v evidenci 
brezposelnih 12 mesecev ali več in prejemniki denarne socialne pomoči. 

 
Delodajalcu povrnemo: 
o Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca. Mesečni strošek izvedbe 

usposabljanja za udeleženca znaša 373,00 EUR, kar za šest mesecev 
pomeni skupaj 2.238,00 EUR. 

o Strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda za udeleženca. 
Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu kot upravičeni 
strošek povrnemo le dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda 
udeležencev. 
 
Denarne dajatve ZRSZ brezposelni osebi: 

 dodatek za aktivnost v višini 3,30 € na uro, za prejemnike denarnega 
nadomestila pa v višini 1,65 € na uro, 

 dodatek za prevoz (v višini 0,16 €/km). 

Kontaktna oseba na ZRSZ, 
OS Novo mesto: 
Alenka Muc 
07 39 35 812 
gpzrsznovomesto@ess.gov.si 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

Zaposli.me 2020 
 
Javno povabilo je odprto do 
objave obvestila o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje 
do 31. 5. 2022. 

 Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo 
ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali 
za vključitev. 

 Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR 
in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni 
koledarski mesec zaposlitve. 

 Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 
mesecev neprekinjeno. 

 Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na 
teden). 

 Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 
ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le 
krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na 
teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se 
zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne 
krajši od 20 ur na teden). V primeru zaposlitve za 
krajši delovni čas se vam izplača sorazmerno nižja 
mesečna subvencija. 

 Celoten postopek pridobitve subvencije. 

Ciljne skupine brezposelnih 
 
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj 
enega od naslednjih kriterijev:  
o so starejši od 50 let, 
o so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci 

brezposelnih, 
o so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), 
o so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije 

znova postali dejavni na trgu dela, 
o so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči, 
o so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del 

še ni minilo 12 mesecev, 
o so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, 

likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer 
so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 
2021. 

 
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so 
določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev: 
o 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine, 
o 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema, 
o 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem, 
o 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem. 
 
Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak 
polni mesec zaposlitve.   
Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna 
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in 
predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS). 

Kontaktna oseba na ZRSZ, 
OS Novo mesto: 
Alenka Muc 
07 39 35 812 
gpzrsznovomesto@ess.gov.si 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/novi-postopek-za-subvencijo
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
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UKREP AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

OSNOVNE INFORMACIJE CILJNA SKUPINA / DENARNE DAJATVE / DRUGO 
DODATNE 
INFORMACIJE 

Spodbude za trajno 
zaposlovanje 
mladih 2020 
 
Javno povabilo je odprto do 
objave obvestila o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje 
do 30. 6. 2021 

 Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev 
mladih, ki še niso dopolnili 30 let starosti in so 
prijavljenih v evidenci brezposelnih. 

 Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko 
izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora 
biti sklenjeno za nedoločen čas. 

 Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši 
tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko 
zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti 
lahko delajo le krajši delovni čas. V primeru 
zaposlitve za krajši delovni čas se vam izplača 
sorazmerno nižja mesečna subvencija. 

 Celoten postopek pridobitve subvencije. 

Ciljna skupine brezposelnih 
 
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta 
starosti in in so prijavljeni v evidenci brezposelnih (ter imajo stalno prebivališče v 
zahodni Sloveniji) 
 
Preverite seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo. 
 
Mesečna subvencija za izplačilo znaša: 208 EUR za zaposlitev s polnim delovnim 
časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj: 

 za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur 
(po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 
36 ur na teden, ali 

 za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, 
ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni 
čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. 

  
Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 24 enakih zneskih za vsak 
polni mesec zaposlitve.  
Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna 
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in 
predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS). 
 

Kontaktna oseba na ZRSZ, 
OS Novo mesto: 
Gorazd Babič 
07 39 35 828 
gpzrsznovomesto@ess.gov.si 
 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

 

Zelena delovna 
mesta 2021 
 
Javno povabilo je odprto do 
objave obvestila o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje 
do 30. 6. 2021 

 Zelena delovna mesta so pomemben mehanizem za 
doseganje trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo 
k ciljem na področju podnebnih sprememb, 
ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji 
brezposelnih, njihovi delovni in socialni vključenosti.  

 Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k 
ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za 
učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov. Kot področja z največjim 
potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih 
mestih se ocenjujejo gozdno-lesna veriga, učinkovita 
raba naravnih virov, proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti 
in trajnostni turizem. 

 Mesečna subvencija znaša 340 EUR in se lahko 
izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora 
biti sklenjeno za nedoločen čas. 

 Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši 
tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko 
zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti 
lahko delajo le krajši delovni čas. 

 Poglejte si seznam izbranih poklicev in dejavnosti za 
zelena delovna mesta. 

 Celoten postopek pridobitve subvencije. 

 Ciljna skupina brezposelnih, so osebe, ki so prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb. 

 Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev 
vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v 
zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, 
opredeljene v 6. poglavju javnega povabila. 

 Mesečna subvencija za izplačilo znaša: 340 EUR za zaposlitev s polnim 
delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj: 

 za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur 
(po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 
36 ur na teden, ali 

 za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, 
ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni 
čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. 

Izplačevanje subvencije poteka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih v 
skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev. 

 Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna 
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in 
predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS). 

  

Kontaktna oseba na ZRSZ: 
Mojca Ulaga   
01 4790 298 
mojca.ulaga@ess.gov.si 
 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 

 
 

Ponudbo oddate 
TUKAJ. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/novi-postopek-za-subvencijo
https://www.ess.gov.si/_files/7689/KOHEZIJSKI_REGIJI_V_in_Z_SLO_z_zemljevidom.xls
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021
https://www.ess.gov.si/_files/13973/Seznam_izbranih_poklicev_zeleno.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/novi-postopek-za-subvencijo
mailto:mojca.ulaga@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.zadelodajalce.si/
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UKREP AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

OSNOVNE INFORMACIJE CILJNA SKUPINA / DENARNE DAJATVE / DRUGO 
DODATNE 
INFORMACIJE 

Učne delavnice 
2020: praktično 
usposabljanje 
 
Javno povabilo je do porabe 
sredstev oz.  najkasneje do 
30.6.2021. 

 

 Javno povabilo vam omogoča, da brezposelne 
spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično 
usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s 
programom učne delavnice, ki ga predlagate v 
ponudbi na javno povabilo. Učna delavnica za 
posameznega udeleženca traja 6 mesecev. 

 Udeleženec se v skladu s programom in ob 
zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu 
praktično usposablja praviloma polni delovni čas. 

 Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve 
osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na 
mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, 
veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno 
specifične kompetence. 

 Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur 
individualne strokovne pomoči v celotnem obdobju 
učne delavnice, s pričetkom najkasneje v drugem 
mesecu. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki 
so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti 
oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in 
drugih socialnih ovir ipd. 

 Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite 
delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj 
enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj 
dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register 
Slovenije: 

o kot zaposlitveni center ali  

o imate status socialnega podjetja ali  

o imate status invalidskega podjetja, 

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, 
opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje). 

 

 
Ciljna skupina brezposelnih: 
 

 V učne delavnice v socialna in invalidska podjetja vključimo brezposelne, 
ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu 
ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še 
enega od naslednjih pogojev: 

 so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci 
brezposelnih), 

 imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, 
 so starejši od 55 let, 
 so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci 

brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z 
odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz 
izobraževanja na trg dela, 

 imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene 
rehabilitacije, 

 so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja 
odvisnosti od alkohola ali drog, 

 jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času 
pogojnega odpusta in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci 
brezposelnih, 

 so pripadniki romske skupnosti, 
 so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije 

ponovno aktivirale na trgu dela. 
 

 V učne delavnice v zaposlitvene centre vključimo brezposelne, ki so 
prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu ugotovili, 
da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter imajo status invalida in niso 
vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije. 

 
Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi 
usposabljanja. Povrnemo vam: 
o mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa  
o strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.   
 
Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za 
udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR. 
 
Denarne dajatve ZRSZ brezposelni osebi: 

 dodatek za aktivnost v višini 3,30 € na uro, za prejemnike denarnega 
nadomestila pa v višini 1,65 € na uro 

 dodatek za prevoz (0,16 €/km). 
 
Za osebo, ki je vključena v program Učnih delavnic: praktično usposabljanje, lahko 
pridobite  tudi subvencijo za zaposlitev v okviru programa Učne delavnice: 
spodbude za zaposlovanje. 
 

Kontaktna oseba na ZRSZ: 
Sabina Špehar Pajk 
01 47 90 997 
sabina.spehar@ess.gov.si 
 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 
Kontaktni center, 080 20 
55 
 
 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/_files/13068/JavnoPovabilo_UcneDelavnice_2020_Objava_20_2_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
mailto:sabina.spehar@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
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UKREP AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

OSNOVNE INFORMACIJE CILJNA SKUPINA / DENARNE DAJATVE 
DODATNE 
INFORMACIJE 

Učne delavnice 
2020: spodbude za 
zaposlovanje 
 
Javno povabilo je odprto do 
porabe sredstev oz.  
najkasneje do 31.3.2022. 

 Ponudbo na javno povabilo lahko 
predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične 
osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register 
Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 
mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse 
druge pogoje iz javnega povabila (6. poglavje). 
 

 Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev 
brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja 
v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za 
najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za 
najmanj pol leta. 
 

 Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate 
upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto 
delovno mesto.  
 

 Celoten postopek pridobitve subvencije. 
 

Ciljna skupina brezposelnih: 
 
S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci 
brezposelnih, ki se bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru 
programa Učne delavnice, ponovno aktivirale na trgu dela in vam jih predlagamo 
za vključitev.  
 
Višina subvencije za zaposlitev: 
 

 740 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur 
na teden) oziroma 
 sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki 
je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), 
vendar ne manj kot 36 ur na teden, oz. za zaposlitev 
s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu 
z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar 
ne manj kot 20 ur na teden. 
  

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno. 
 
Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe še za najmanj nadaljnjih 6 
mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do dodatnih 6 mesečnih 
subvencij (skupaj 12 subvencij v enaki višini po 740 EUR). 12 subvencij vam 
izplačamo le, v kolikor pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo sklenete 
najpozneje z dnem, 1. 12. 2021, sicer ste upravičeni le do 6 mesečnih subvencij. 
 

Kontaktna oseba na ZRSZ: 
Sabina Špehar Pajk 
01 47 90 997 
sabina.spehar@ess.gov.si 

 
Več informacij ter javno 
povabilo najdete tukaj. 
 

 
 

 
Vsa aktualna Javna povabila ukrepov aktivne politike zaposlovanje najdete tukaj.  
 
 
 

Več informacij ter pomoč pri uporabi naših elektronskih storitev vam nudi naš kontaktni center: 
 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/_files/11065/Postopek_pred_oddajo_ponudbe_ADU.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/postopek-za-subvencijo
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
mailto:sabina.spehar@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
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OSTALE SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Vse spodbude najdete tukaj. 
 
 

Povračilo prispevkov na 
podlagi ZSRR-2 
  

- Pokolpje,  
- Maribor s širšo okolico, 
- Območje občin 
Hrastnik, Radeče, 
Trbovlje (HRT) 
 
 

Kaj vam omogoča ukrep? 
 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno 
varnost. 
Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz 
ciljnih skupin ukrepa: 
o če osebo zaposlite neprekinjeno za 12 mesecev ali 
o če z osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi 

za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne 
prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta. 
 

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo 
prispevkov delodajalca, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti 
predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov: 
Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2020, 
Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018, 
Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 
2020. 

 
Do povračila prispevkov delodajalca za Pokolpje ste 
upravičeni  delodajalci, ki imate sedež in dejansko 
opravljate ekonomsko aktivnost v: 
 Pokolpju (občine: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, 

Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika) 

Kdo so ciljne skupine? 
 

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med 
brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin: 
o v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali 
o je stara od 15 do 24 let ali 
o ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, 

tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju 
dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane 
zaposlitve ali 

o je starejša od 50 let ali 
o živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za 

enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je 
brezposeln ali 

o  se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje 
med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh 
gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali 

o je pripadnik etnične manjšine ali 
o se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

Pri tem ni potrebno, da oseba prebiva v območju z visoko brezposelnostjo. Prihaja lahko 
od koder koli, pomembno pa je, da se zaposli oziroma bo opravljala delo na območju z 
visoko brezposelnostjo. 
 
Vlogo za uveljavljanje povračila predložite za nazaj, in sicer: 
o v 60 dneh po tem, ko se izteče eno leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi 

brezposelne osebe (iz prvih sedmih ciljnih skupin) oziroma 
o v 60 dneh po tem, ko se izteče vsako leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi invalida 

v kvotnem sistemu (osma ciljna skupina), vendar največ za obdobje zaposlitve do 
konca leta 2020. 

Splošne informacije glede 
ukrepa in priprave vloge za 
povračilo prispevkov dobite 
pri: Iris Lojevec, skrbnici 
ukrepa v centralni službi 
Zavoda RS za zaposlovanje, 
elektronski naslov:  
iris.lojevec@ess.gov.si 
 
 

 

Vračilo prispevkov 
delodajalca za prvo 
zaposlitev 

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov? 
 
Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 
26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta 
starosti lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate 
delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti 
sklenjena po 1. 7. 2013. Osebe morajo ostati pri vas 
zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. 
 
Vlogo priprave in oddate na obrazcu, ki je objavljen na 
spletni strani ZPIZ-a. Priložiti ji morate vse potrebne izjave 
in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih 
je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije. 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov? 
 
Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za: 
o mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali 
o matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, 

ko se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene 
po 1. 7. 2013. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno. 
 
Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu. 
 
Kolikšno je vračilo prispevkov? 
Delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca znaša: 
 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvo leto 

zaposlitve in   
 30 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za drugo 

leto zaposlitve. 
 
Kako uveljavljate vračilo prispevkov? 
Na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ-u). Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega 
leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Informacije glede vračila 
prispevkov delodajalca za prvo 
zaposlitev dobite pri Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (ZPIZ-
u), Območna enota Kranj, 
oddelek za matično evidenco 
zavarovancev in prispevke,  
T: (04) 280 95 54, 
    (04) 280 95 93,  
E: oekr@zpiz.si. 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pokolpje_maribor_hrt
mailto:iris.lojevec@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28
mailto:oekr@zpiz.si
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Davčna olajšava za 
zaposlovanje 
brezposelnih 

 
Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 
 
Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate: 
o zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih 

oseb ali 
o zavezanci po Zakonu o dohodnini, 

 
ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne 
osebe iz opredeljenih skupin, na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih. 
 
Kolikšna je olajšava? 
 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: 
 Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v 

višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v 
višini davčne osnove. 

 Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev 
zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in 
naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 
 
Davčno olajšavo lahko uveljavljate, če na novo in za nedoločen čas zaposlite 
brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin: 
o mlajši od 26 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi 

na Zavodu RS za zaposlovanje, 
o starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi 

na Zavodu RS za zaposlovanje. 
Pri tem je pomembno, da brezposelna oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 
mesecih ni bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi. 
 
Od kdaj velja olajšava? 
 
Zavezanci po Zakonu o dohodnini lahko uveljavljate olajšavo v davčnem 
obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti od leta 2010 dalje. 
 
Zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb tudi lahko 
uveljavljate olajšavo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb  
od leta 2010 dalje.   

Več informacij o olajšavah za 
zaposlovanje dobite pri 
Finančni upravi RS, ki je 
pristojna za to področje, in 
sicer na vam najbližjem 
finančnem uradu. 
 
 
Poglejte si Zakon o dohodnini 
in Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb, ki omogočata 
davčno olajšavo. 

Delna oprostitev 
plačila prispevkov 
za starejše 2013 

 
Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 
 
Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene 
lahko uveljavljate zavezanci za plačilo prispevkov 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to 
pomeni delodajalci in izplačevalci nadomestil (kot določa 
153. člen ZPIZ-2, 1. odstavek, 1. alineja). 
 
Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov? 
 
Določilo o delni oprostitvi plačila prispevkov delodajalca za 
starejše zaposlene (po 156. členu ZPIZ-2) je znova v 
veljavi od 1. 1. 2020. 
 
Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov? 
 
Za priznanje pravice do delne oprostitve plačila prispevkov 
ni predvidena vloga. Delodajalci uveljavljate delno 
oprostitev plačila prispevkov s predložitvijo pravilno 
izpolnjenega obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS 
(FURS-u). 

 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov? 
 
Delodajalci in izplačevalci nadomestil ste oproščeni plačila prispevkov 
delodajalca v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 
let starosti. 
  
Zaposleni (po 14. členu ZUTD-2, 1. do 4. odstavek) so: 

 zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji, 

 izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih 
zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih 
lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo, 

 zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v 
Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno 
zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če 
mednarodna pogodba ne določa drugače), 

 zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih 
organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne 
določa drugače). 
  

 
 

Več informacij o olajšavah za 
zaposlovanje dobite pri 
Finančni upravi RS, ki je 
pristojna za to področje, in 
sicer na vam najbližjem 
finančnem uradu. 
 
Poglejte si Zakon o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2). 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcna_olajsava_za_zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcna_olajsava_za_zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcna_olajsava_za_zaposlovanje
http://www.fu.gov.si/kontakti/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201113&stevilka=555
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev_placila_prispevkov_za_starejse
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev_placila_prispevkov_za_starejse
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/oprostitev_placila_prispevkov_za_starejse
http://www.fu.gov.si/kontakti/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/110802
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/110802
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/110802
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Davčne olajšave za 
zaposlovanje 
invalidov 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo? 
 
Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko 
uveljavljate: 
o zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih 

oseb ali 
o zavezanci po Zakonu o dohodnini. 

 
Za koga lahko uveljavljate olajšavo? 
 
Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od 
naslednjih skupin: 
o imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI),  
o imajo 100-odstotno telesno okvaro ali 
o so gluhe osebe. 

 
Ne prezrite: 
 
Če zaposlujete invalide s statusom invalida po ZZRZI nad predpisano kvoto in 
uveljavljate olajšavo za znižanje davčne osnove v višini 70 %  (izplačane) 
plače zaposlenega invalida, ne morete hkrati uveljavljati še: 
 olajšave za znižanje davčne osnove v višini 50 % (izplačane) plače 

zaposlenega invalida ali 
 olajšave za znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače za 

zaposlitev gluhe osebe. 

Več informacij o olajšavah za 
zaposlovanje dobite na 
Finančni upravi RS, ki je 
pristojna za to področje, in 
sicer na vam najbližjem 
finančnem uradu. 
 
Poglejte si Zakon o dohodnini 
in Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb, ki omogočata 
davčno olajšavo za 
zaposlovanje invalidov. 

 

Informacije o interventnih ukrepih, ki se na ZRSZ izvajajo zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije COVID-19 si lahko 
preberete na naši internetni strani z klikom na spodnje hiperpovezave: 
 

Subvencija za skrajšani polni delovni čas 
Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste 
jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6. 2021. 
 

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače 
Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Ravno tako zaposlenih, ki ne 
morejo opravljati dela zaradi karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin. 
 
 

Več informacij ter pomoč pri uporabi naših elektronskih storitev vam nudi naš kontaktni center: 
 

 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov
http://www.fu.gov.si/kontakti/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201113&stevilka=555
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-skrajsani-delovni-cas
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center

