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Oblikovanje in tisk:
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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova 
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Ukrepi po PKP5

Vlada RS je sprejela peti protikoronski paket ukrepov (PKP 
5) za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Predvidoma 
bo zakon obravnavan v Državnem zboru naslednji teden, 
zato lahko pričakujemo še nekatere spremembe. Katere 
ukrepe zakon prinaša?     

I. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene 
karantene ali nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi višje sile (varstvo otroka)

Veljavnost ukrepa
Odrejena karantena: od 1.10.2020 – 31.12.2020 (z možno-
stjo podaljšanja za 3 mesece)
Višja sila: od 1.9.2020 – 31.12.2020 (z možnostjo podaljša-
nja za 3 mesece)

Upravičeni delodajalci
Delodajalci bodo lahko uveljavljali pravico do povračila iz-
plačanih nadomestil za čas odrejene karantene za delavce, 
ki jim ne bodo mogli organizirati dela na domu in za de-
lavce, ki ne bodo mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karan-
tene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti 
obiskovanja vrtca ali šole. Delodajalec je dolžan v obdobju 
prejemanja povračila izplačanih plač delavcem izplačevati 
neto nadomestila plače in prispevke za vsa obvezna zava-
rovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

Nadomestilo plače
Višina nadomestila plače je odvisna od vzroka za izdajo od-
ločbe o karanteni in znaša:
1. 100% nadomestilo plače, ki bi jo prejel, če bi delal, pri-
pada delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z 
okuženo osebo v okviru opravljanja dela (na delovnem 
mestu);
2. 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni 
(137/7 ZDR-1) čas pripada delavcu, ki je odločbo o karante-
ni prejel ob prihodu v Slovenijo, ob njegovem odhodu pa 
se je ta država nahajala na zelenem ali oranžnem seznamu 
ter delavcu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z 
okuženo osebo izven opravljanja dela;
3. 50% plače, ki bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% 
minimalne plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na 
rdečem seznamu in je delodajalcu najmanj en dan pred 
odhodom predložil pisno izjavo, da odhaja v državo na 
rdečem seznamu iz naslova osebnih okoliščin:
4. 0% nadomestila plače pripada delavcu, ki je odšel v dr-
žavo na rdečem seznamu in ne uveljavlja izjem.

Če je delavec ob odrejeni karanteni ali med trajanjem ka-
rantene uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim 
delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 
je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podla-
gi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem 
varstvu, se nadomestilo plače izplačuje v sorazmernem 
delu, delavec pa zadrži pravice do prejemkov oziroma pla-
čila prispevkov iz socialnih zavarovanj po navedenih pred-
pisih, kot da bi delal.

Postopek uveljavljanja povračila
Oddaja vloge na ZRSZ, na podlagi odločbe o priznanju 
pravice se z ZRSZ sklene pogodba o povračilu, oddaja zah-
tevka

II. Delno povračilo nadomestila plače za 
čakanje na delo
Veljavnost ukrepa: od 1.10.2020 – 31.12.2020 (z 
možnostjo podaljšanja do 31.7.2021)

Upravičeni delodajalec
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
– neposredni ali posredni proračunski uporabnik državne-

ga oz. občinskega proračuna, katerega delež prihodkov 
iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

–  delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško de-
javnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. mar-
ca 2020,

-  tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednaro-
dne organizacije, predstavništva mednarodnih organi-
zacij ter institucije, organi in agencije EU v RS.

So pa upravičene humanitarne in invalidske organizacije, 
četudi ne izpolnjujejo pogojev. Do pomoči so upravičeni 
tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v 
letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na 
leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 
2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se 
jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epi-
demije znižali za več kot 20 % glede na povprečne meseč-
ne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so 
do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo 
povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije 
znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne pri-
hodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega od-
stavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo 
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doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na 
podlagi ukrepa. Prihodki iz tega odstavka so čisti prihodki 
od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter 
nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Nadomestilo plače: znaša 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, 
vendar ne manj kot znaša minimalna plača.

Povračilo nadomestila plače delodajalcu: Delodajalec je 
upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega 
nadomestila plače in ne več kot 892,50 eur (bruto I).

Delodajalec ni upravičen do povračila:
* če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih ne-
davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapa-
dle obveznosti na dan vložitve vloge.
*  če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh ob-

računov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
vloge.

*  če je nad njim uveden postopek stečaja.

Obveznosti delodajalca
*  v obdobju prejemanja povračil izplačevati nadomestila 

plače
*  ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazpore-

diti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na 
začasnem čakanju

*  predhodno obvestiti ZRSZ, če delavca pozove na delo.

Vračilo prejetih povračil
*   kršitev obveznosti delodajalca
* če začne postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospo-

darske družbe v obdobju prejemanja sredstev in po pre-
nehanju prejemanja sredstev (za enako obdobje).

Odpuščanje delavcev
V obdobju prejemanja delnega povračila ne sme pričeti 
postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na 
delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu 
delavcev iz poslovnih razlogov, razen v primeru da je bil 
program razreševanja presežnih delavcev sprejet pred 13. 
3. 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do 
povračila nadomestila po ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV ali 
tem zakonu.

Postopek uveljavljanja povračila: oddaja vloge na ZRSZ, ki 
odloči v 15 dneh s sklepom, oddaja zahtevka.

III. Začasni ukrepi za samozaposlene 
in mikro podjetja

1. Temeljni dohodek
Veljavnost ukrepa: 1.10.2020 – 31.12.2020 
(z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Upravičenec:
Oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti naj-
manj od 13.3.2020 do uveljavitve zakona in dejavnosti za-
radi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v 
bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije 
COVID-19 in sicer:  samozaposlen (zav. osnova 005), druž-
benik poslovodja (zav. osnova 040) in kmet (zavarovan po 
17. člen ali 25/5 ZPIZ-2).

Status temeljni dohodek
Polno zavarovan, ki ne zaposluje DA

Polno zavarovan, ki zaposluje DA

Delno zavarovan

- delni upokojenec DA (sorazmerno)

- delno zaposlen DA (sorazmerno)
- starševsko varstvo DA (sorazmerno)
- popoldanski s.p. NE

Do temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje 
obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavč-
nih obveznosti, če ima na dan vložitve vloge neplačane 
zapadle davčne obveznosti. Do pomoči so upravičeni tisti, 
ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli 
za več kot 30 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v ce-
lotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni 
tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni 
prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 30 % 
glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v 
letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti 
samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki 
v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 30 % glede 
na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 
2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravi-
čenec vrniti celotno pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti 
prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovo-
denju ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Višina: izredna pomoč znaša 1.100 eur/mesec oziroma 700 
eur/mesec za samozaposlene v kulturi. Če upravičenec v 
zavarovanje ni vključen za celotni mesec ali za polni zava-
rovalni čas, je upravičen do sorazmernega zneska glede na 
delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziro-
ma do polnega zavarovalnega časa. Temeljni dohodek je 
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov (izvzema se iz 
davčne osnove).
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Postopek: odaja vloge preko e-Davkov (za vsak mesec po-
sebej do konca meseca ali za več mesecev skupaj).

TD za mesec Predložitev izjave nakazilo
Oktober do 31.10.2020 10.11.2020

November do 30.11.2020 10.12.2020
December do  31.12.2020 10.01.2021

Vračilo
1.  Če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila do-

bička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih de-
ležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač 
za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 
2020 oziroma za leto 2020, morajo upravičenci o tem 
seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti po vroči-
tvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega 
zakona do dneva vračila.

2.  Neizpolnjevanje pogoja upada prihodkov – obvestiti 
FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega ob-
računa za leto 2020. Pomoč je potrebno vrniti v roku 30 
dni po vročitvi odločbe. Po poteku tega roka se obraču-
najo zakonske zamudne obresti.

2. Delno povrnjen izgubljeni dohodek za čas trajanje ka-
rantene in višje sile zaradi varstva otrok

Upravičenec
* samozaposlen (zav. osnova 005),
* družbenik poslovodja (zav. osnova 040)
* kmet (zavarovan po 17. člen ali 25/5 ZPIZ-2)
Višja sila: varstvo otroka zaradi zaradi odrejene karantene 
ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obi-
skovanja vrtca ali šole. Za otroka se šteje otroke do vključno 
5. razreda osnovne šole, otrok v prilagojenih in posebnih 
programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in 

v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi po-
trebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno 
pomoč spremljevalca.
Karantena: če je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v 
Slovenijo, ob njegovem odhodu pa se je ta država nahajala 
na zelenem ali oranžnem seznamu ali če mu je bila odreje-
na karantena zaradi stika z okuženo osebo.
Višina povrnjenega izgubljena dohodka: 250 eur za vsako 
odrejeno karanteno ali za čas višje sile
Način uveljavljanja: vloga oddana preko e-Davkov

IV. Ostalo

1. Odsotnost z dela brez obiska zdravnika
Veljavnost ukrepa: do 31.12.2020 (z možnostjo podaljšanja 
za 6 mesecev)
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdi-
la o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda izbrani osebni  
zdravnik, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, največ 1x v 
koledarskem letu. Delavec je dolžan delodajalca pisno ali 
elektronsko obvestiti o odsotnosti prvi dan odsotnosti. V 
tem času ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpo-
tovati izven kraja svojega bivanja.
Višina nadomestila delavcu: 80% plače delavca v prete-
klem mesecu za polni delovni čas.
Povračilo: nadomestilo krije ZZZS.

2. Testiranje delavcev
Veljavnost ukrepa: do 30.6.2021 (z možnostjo podaljšanja 
za 6 mesecev)
Če delodajalec napoti delavca na testiranje, se plačilo delo-
dajalca ne šteje za boniteto delavca.
       

Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

Ukinitev oprostitve plačila DDV za pošiljke do 
vrednosti 22 EUR se prestavi na 1.7. 2021

Konec julija 2020 so bili kot odziv na pandemijo COVID-19 sprejeti akti, s katerimi se je odložil začetek uporabe novih 
pravil o DDV pri e-trgovanju s 1.1.2021 na 1.7.2021. Navedeno pomeni tudi, da do 1.7.2021 še vedno velja oprostitev 
plačila DDV za uvoz blaga zanemarljive vrednosti, ki ne presega 22 EUR. Glede na navedeno se carinjenje poštnih 
pošiljk v vrednosti do 22 EUR do 1.7.2021 izvaja na nespremenjeni način. 

(vir: https://www.fu.gov.si).
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA E-DELAVNICO

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 
NOVEGA KORONAVIRUSA V PODJETJU IN 

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE NA PODROČJU 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

V SREDO, 21.10.2020, OB 9.00 uri

Vabimo vas, da se pridružite e-delavnici, na kateri bodo predstavljene aktualne informacije in na-
sveti za prilagoditev vašega poslovanja in dokumentacije s ciljem preprečitve širjenja koronavirusa.

Vsebina delavnice: 
•	 navodila glede ureditve delovnih mest za različne dejavnosti z namenom preprečevanja okužb z  

virusom SARS-CoV-2
•	 obveščanje in seznanjanje delavcev o ukrepih v podjetju (načini, dokazovanje)
•	 opravljanje dela od doma in varnost pri delu 
•	 dopolnitev dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-CoV-2 (revizija 

ocene tveganja, programi usposabljanja ipd.)

Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar ima opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja 
pri delu in preko 17 let predava ter izvaja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, 
svetuje podjetjem in samozaposlenim glede zagotavljanja varnih delovnih pogojev, sodeluje v komi-
siji za izbor primerov dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu, piše strokovne članke.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 3 šolske ure, število prisotnih ude-
ležencev na delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili novi termin 
izvedbe e-delavnice.

POMEMBNO:
- zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta 
ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)
- vsa nadaljnja navodila boste prejeli po prijavi na vaš elektronski naslov, kamor vam 
bomo en dan pred delavnico poslali tudi povezavo za dostop do ZOOM spletne delavni-
ce. Na delavnico se prijavite 10 minut pred pričetkom s klikom na povezavo.

Prijave zbiramo preko spletne strani https://www.ooz-celje.si/events/ do petka, 16.10.2020 do 12. 
ure, oziroma do zasedbe mest. 

Vljudno vabljeni!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec SEPTEMBER 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2020 1.811,28 €. Naj-
nižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2019 je 35,37 % (Ur.l. RS 14/2020). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo 
FURS 10.12.2019):

  

nad do

708,33 16%

708,33 2.083,33 113,33 +26% nad 708,33

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39% nad 4.166,67

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.500,00 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 
€. Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2020 dalje znaša  940,58 €  (Ur.l. RS 
83/2018). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec SEPTEMBER 2020 upo-
števajte 22 delovnih dni - skupaj 176 ur. Regres za pre-
hrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1. 
8. 2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in 

načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 

1.4.2020 dalje v višini 36,56 € (Ur.l.RS 18/20), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačni-
ka – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 
od PP) v znesku 9,23 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   27,69 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 36,92 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1. 10. 2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države   SI56  0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
• PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
Skupaj 255 (2040) 7 (56) 262 2.096

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –   SEPTEMBER 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

1.753,84  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp.    4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ    401,98 2.344,87

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP):  1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.753,84  =  1.052,30 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.753,84 x 3,5 =  6.138,44 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali 
če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.    

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja veza-
ne na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za 
izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, 
za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od izplačila od 1.3.2020 do 31.12.2020, 
znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 €.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. 
člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1.1.2020 
do 29.2.2020 znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 
znaša 1.681,55 EUR). 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2020 do 
31.12.2020 znaša 1.017,23 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 
1.753,84 €). 

Vir: FURS


