Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje

let

1969 - 2019

ZBORNICA CELJE

informac

I
N
F
O
R
M
A
C
I
J
E
ije

Celje - Dobrna - Štore - Vojnik

informacije

Letnik: XXV.

Vsebina:

l

l

V letu 2021 vam želimo
veliko uspeha,
novih priložnosti,
zanimivih izkušenj
in izjemnih dosežkov!
V prihajajočih prazničnih dneh
pa vam in vašim najbližjim želimo
predvsem zdravja, sreče in
veliko skupnih trenutkov.
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Zaključeni projekti
zbornice v letu 2020
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Vabilo na delavnico:
Ukrepi za preprečevanje širjenja
novega koronavirusa v podjetju
in dopolnitev dokumentacije
na področju varnosti in
zdravja pri delu

l

10

Obračun prispevkov in plač 11

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno
poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

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

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja 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 administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.
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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 kvadraturo 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 dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-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 PKP 6
Od 28.11.2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), objavljen je v ur.l. št. 175/2020 z dne 27.11.2020. Poglavitne rešitve za obrtnike in podjetnike:
• spremembe pri čakanju na delo
• odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
• delna nadomestitev fiksnih stroškov
• oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU
• oprostitev plačila najemnine
• poenostavitev poroštvene sheme
• odlog plačila davkov in prispevkov
• višja sila
V nadaljevanju je obrazloženih nekaj ukrepov, ostale obrazložitve pa najdete na povezavi https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ukrepi-po-pkp-6-5fb250452114e0038ae8b1d1.

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev po PKP6
Banka lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če na dan
19. oktobra 2020, še niso zapadle v plačilo. Odlog se odobri, najkasneje do 31. 1. 2021, tudi za kreditne pogodbe, ki
so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti ZIUOPOK. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za 12 mesecev. Vlogo za
odlog plačila je potrebno oddati najkasneje do 31. decembra 2020. Kreditojemalec k vlogi priloži izjavo, da ima na
dan vložtve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali da mu
je odobreno odloženo ali obročno plačilo obveznosti.
Za kreditojemalca šteje:
• gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
• zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
• nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
• fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
• fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v RS in ni državljan RS

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu
(ZDLGPE) in spremembe po PKP6
V Ur. listu RS št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za
omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki vsebuje poroštvo države za kredite odobrene v obdobju od 12.
3. do 31. 12. 2020, dvig povprečnine za občine in oprostitev najemnine najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti
države ali občin.
I. Poroštvena shema
Država bo prevzela poroštvo za kredite:
• odobrene pravnim osebam in samostojnim podjetnikom s sedežem v RS
• sklenjene v obdobju od 12.3.2020 do 31.12.2021
• za ročnost kredita do 5 let
• za namene financiranja investicij, obratnega kapitala in poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb sklenjenih od
12.3. do uveljavitve zakona
• ne velja za financiranje povezanih družb in družb s sedežem v tujini
• do skupnega zneska glavnice kredite, ki znaša do 25% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne presega višine
dvojnega zneska stroškov dela za 2019 posameznega kreditojemalca oziroma do višine odloženih obveznosti za
kreditne pogodbe sklenjene po ZIUOPOK
• v višini 80% glavnice posameznega kredita za mikro, majhne in srednje družbe ali 70% glavnice kredita za velike
družbe
Pogoji za kreditojemalca:
• 31.12.2019 se ni štel za podjetje v težavah, kot to določa Uredba 651/2014 EU
• so likvidnostne težave posledica epidemije
• 12.3.2020 ni imel pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do bank
• ne posluje in nima sedeža ali lastnika v davčnih oazah
DECEMBER 2020
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• ima na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge poravnane obveznosti do davčne uprave oziroma odobren odlog/obročno plačilo dajatev
Kreditojemalec v trajanju poroštva ne sme izplačevati dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva,
nakup lastnih delnic ali lastniškega deleža, izplačevati finančnih obveznosti do nadrejenih oz. povezanih družb ali
lastnikov.
Za kredite s poroštvom države bo kreditojemalec plačeval letno premijo za poroštvo, ki je odvisna od velikosti podjetja in obdobja posojila (med 0,25 - 2% od vsakokratne glavnice kredita).
II. Dvig povprečnine na 623,96 eur od 1.1.2020 dalje (razlika se občinam nakaže do konca maja)
III. Oprostitev plačila najemnine
Za obdobje od 13.3. do preklica epidemije se najemnikom, ki imajo poslovne prostore ali stavbe v lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O oprostitvi bo odločal predstojnik upravljalca oz. organ odgovoren
za izvrševanje proračuna občine.
Za obdobje od 19. 10. 2020 dalje, za čas trajanja razglašene epidemije COVID-19, se najemnikom poslovnih stavb ali
poslovnih prosotorov v lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine odloča predstojnik upravljalca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna občine, če so
izpolnjeni pogoji iz 3.1. Začasnega okvira in sicer:
• najemnik na dan 31. 12 .2019 ni bil podjetje v težavah (2/18 Uredbe 651/2014/EU)
• skupni znesek javnih sredstev ne presega 800.000 eur ali 120.000 eur, če je najemnik dejaven v sektorju ribištva in
akvakulture, ali 100.000 eru, če je najemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
• skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo iz drugih javnih virov, ne presega omejitev iz prejšnje alineje
• ukrepi ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis.
Najemnine so za obdobje od 19. 10. 2020 dalje oproščeni tudi uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti RS ali občin, ki jim je zaradi ukrepov onemogočeno ali bistveno otežena uporaba. Do oprostitve najemnin
so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, razen športna društva in
športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Odlog plačila davkov in prispevkov
Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ
24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka ali prispevkov oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davka ali prispevkov ne zaračunajo obresti. V kolikor pa zavezanec s plačilom posameznega obroka zamudi, mu z
dnem zapadlosti obroka zapadajo vsi naslednji neplačani obroki. Davčni organ bo o vlogi, ki jo bodo davčni zavezanci
vložili elektronsko preko eDavkov, odločil v 8 dneh. Ukrep velja do 31. decembra 2020, pri čemer ga lahko vlada podaljša še za obdobje 6 mesecev.
(Vir: https://www.svetovanje.si)

Delodajalci bodo Inšpektorat RS za delo o organiziranju
dela na domu po novem obveščali preko portala SPOT
Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela
obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT.
Organiziranje dela na domu je eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okoljih,
ki pa hkrati ohranja delovne procese. S ciljem poenostavitve in poenotenja poročanja s strani delodajalcev ter na
podlagi 6. protikoronskega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE), je postopek oddaje vloge na IRSD po novem mogoče oddati le še preko portala SPOT.
Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se
je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu, novo obvestilo
o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem se svetuje,
da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.
Koristne informacije za pomoč pri uporabi portala SPOT in oddaji vloge – Obvestilo o delu na domu
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• Dostop do portala: Za prijavo v portal SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo.
• Uredite pooblastilo: Če postopka ne bo urejal zakoniti zastopnik, uredite ustrezno pooblastilo za dostop do postopka - Obvestilo o delu na domu. Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki, ki imate digitalno potrdilo, uredite elektronsko preko portala SPOT ali z obrazcem,
• obrazec pooblastila lahko podpišete in ga v skenirani obliki oz. v obliki čitljive fotografije pošljete na elektronski
naslov točke SPOT
• Registrirajte SIPASS račun.
• Vlogo lahko oddate za matično podjetje/poslovni subjekt ali ločeno za vsako poslovno enoto, kar dosledno označite na obrazcu za urejanje pooblastila.
• Podrobnejše informacije o postopku so na voljo na strani http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-na-domu/
• Če želite hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je v vlogi na voljo excel predloga, ki jo pripnete k vlogi.
• Za tehnična vprašanja glede uporabe portala se obrnite na Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko
številko: 0802002 ali na e-naslov: ekc@gov.si.
• Vsebinsko podporo nudi Inšpektorat RS za delo.
(vir: http://evem.gov.si/evem)

Delavnice in usposabljanja s podporo Mestne občine Celje
Leto 2020 je polno sprememb, živimo in delamo v času, ki
si ga pred enim letom še predstavljati nismo mogli. Vpliv
korona virusa je velik na naša življenja, delo in delovanje
celotne družbe. Spremembe so izredno velike posebej
na področju dela in OOZ Celje z več kot 50. letno tradicijo
delovanja, se je situaciji maksimalno prilagodila. Glede na
to, da že več kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov za razvoj
in podporo podjetniškega okolja in je v letu 2018 OOZ
Celje postala tudi sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA, je
aktivnosti projekta za podporo mikro, malim in srednje
velikim podjetjem, zaposlenim, potencialnim podjetnikom in brezposelnimi osebam, dokler je bilo možno, izvajala na klasičen način, potem pa preko aplikacij na daljavo. OOZ Celje je vpeta v tudi projekt Mestne občine
Celje - Celje International. V letu 2020 je zbornica poleg
aktivnosti v drugih projektih izvedla še 7 delavnic in 2
usposabljanji s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je
z ukrepom podprla Mestna občina Celje.
Branko Kukec, direktor Elektrosignal d.o.o., udeleženec usposabljanja:»Namen vsake aktivnosti, tudi izobraževanja, je, da imamo od tega neke koristi. Osebno se mi
zdijo izobraževanja, ki smo se jih udeležili, koristna, dobro
organizirana in na primernem nivoju. Več kot bo ponujenih uporabnih tem, več izobraževanj se bomo udeležili.«
Barbara Benčina, samostojna podjetnica BB Poslovne
storitve Barbara Benčina s.p.: »Usposabljanje in komuniciranje preko spleta je postalo nova stalnica v našem
osebnem in poslovnem življenju. Delavnice na to temo
so zato izjemno dobrodošle. Poznavanje različnih aplikacij in možnosti je seveda predpogoj za kvalitetno organiziranje ali zgolj za sodelovanje na video konferencah,
webinarjih in drugih spletnih srečanjih. Obrtno-podjetniška zbornica Celje vedno poskrbi, da so vsebine zanimive,
predavatelji pa strokovni, dostopni ter verodostojni.«
Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z
nepremičnim premoženje in pravne zadeve: »Podpora
podjetništvu s strani lokalne skupnosti je pričakovana in

Foto: arhiv OOZ Celje - izvajalka usposabljanja Greta Jenček

nujno potrebna. V sedanjih razmerah se to še bolj kaže.
Brez podpore podjetništvu, ki ga nenazadnje nujno potrebujemo vsi, ne bi bila omogočena primerna podpora
lokalnemu gospodarstvu in občanom. Gre torej za razmerje z dvostranskimi učinki: lokalna skupnost podpira
podjetništvo in podjetništvo podpira lokalno skupnost.
Kljub težkih razmeram ocenjujemo, da je lokalno podjetništvo v Celju v dobri kondiciji, kar pripisujemo tudi večletni podpori lokalne skupnosti temu segmentu gospodarstva. Z nadaljevanjem takšnih projektov se stanje na
lokalnem nivoju lahko le še lahko izboljša. S konstruktivnim soočanjem z izzivi, ki nas čakajo po krizi, bomo lahko
z dobrimi podjetniki vsi živeli bolje.«
Na dogodkih v klasični izvedbi in na daljavo je bila dobra
udeležba, kar dokazuje, da so teme res prilagojene ciljnim skupinam. V teh turbulentnih časih je izrednega pomena pridobiti nova znanja, da se lahko prilagodiš nastalim spremembam. Glede na izkazan interes in udeležbo,
so tovrstni dogodki za podjetja, potencialne podjetnike
in brezposelne osebe res potrebni.
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13. leto izvajanja projekta na temo promocije poklicev,
kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju
Leto 2020 je polno sprememb, živimo
in delamo v času, ki si ga pred enim
letom še predstavljati nismo mogli.
Vpliv korona virusa je velik tudi na
delovanje izobraževalne vertikale, saj
velik del leta poteka izobraževanje
na daljavo. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ki zaključuje
13. leto izvajanja projektov s katerimi
si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so
pomembne pri odločitvah učencev o
tem, kaj bi v življenju zares radi delali
in o izbiri nadaljevanja izobraževanja,
se je poskušala razmeram maksimalno prilagoditi. Aktivnosti projekta so
potekale, kadar je bilo to mogoče v
osnovnih šolah, drugače pa preko
različnih aplikacij na daljavo. Glede
na to, da se vsi zavedamo, da je 40
let aktivnega življenja posameznika
po trenutni pokojninski zakonodaji
res dolga doba za opravljanje dela,
se je potrebno odločati tako, da
bomo z delom in življenjem čim bolj
zadovoljni. Izbira poklica v mnogih
primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja
posameznika, zato so vse aktivnosti
projekta namenjene prav temu, da
osnovnošolcem olajšamo odločitev,
kam po osnovni šoli.
V letu 2020 v projektu sodelujejo
obrtniki, podjetniki in ZRSZ OS Celje.
Na področju Mestne občine Celje, ki
podpira tovrstne aktivnosti, je letos
izvedenih skupno 12 dogodkov za
osnovnošolce in njihove starše. Izvajamo predavanja z gosti, predavanja
z delavnicami in okrogle mize z gosti - obrtniki in podjetniki. Učence in
na okroglih mizah tudi njihove starše
seznanjamo z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi
znanji, veščinami, sposobnostmi
ter kompetencami ljudi današnjega
časa, trgom dela, trendi na področju
zaposlovanja in samozaposlovanja,
deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. V letu 2020 so vse okrogle mize
potekale na daljavo in kljub novemu
načinu dela, je bila udeležba velika
in prav tako tudi zadovoljstvo udeležencev, šol in Mestne občine Celje,
kar je razvidno iz podanih izjav:
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Foto: arhiv OOZ Celje - utrinki okroglih miz na področju Mestne občine Celje

Peter Pišek, podpredsednik OZS
in OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT,
TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER
PIŠEK S.P.: »Naša zbornica ima dolgoletno tradicijo promocije poklicev in
veseli smo podpore Mestne Občine
Celje pri naših prizadevanjih. V projektu sodelujemo s sinom Mitjem, ki
promovira poklic gostinskega tehnika in verjamem, da bomo katerega
osnovnošolca navdušili za ta poklic.«
Marina Hojnik Tanko, prof. ped.,
pomočnica ravnateljice OŠ Frana
Kranjca Celje: »Glede na težke epidemiološke razmere smo veseli, da
je okrogla miza na daljavo odlično
uspela, predstavitve gostov so bile
konkretne in življenjske, udeležence
so usmerjale v razmišljanje
o svojih potencialih in kariernih ciljih.
Prepričana sem, da so bili tudi starši
in naši devetošolci zadovoljni. Zato
se vam vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujem za vaš pomemben
prispevek k temu. Upam, da v prihodnje nadaljujemo sodelovanje, po
možnosti spet v živo."
Marina Garić, mag. prof. ped., svetovalna služba I. OŠ Celje: »Letos
smo izvedli dve okrogli mizi za učence 8. in 9. razredov in njihove starše.
Zaradi trenutnih razmer sta bili izvedeni nekoliko drugače, in sicer v
obliki videokonference. Tako starši
kot tudi učenci so bili zadovoljni z
izvedbo. Dogodka sta potekala ne-

moteno in menim, da bi lahko tudi v
prihodnje dogodke kdaj izvedli na ta
način, saj se udeleženci lažje organizirajo in se udeležijo dogodka kar od
doma. V prihodnje upam, da bomo
še naprej tako dobro sodelovali in
skupaj izvedli veliko okroglih miz pa
tudi delavnic za učence.«
Tjaša Nežmah, šolska pedagoginja, II. OŠ Celje: «Naše dobro sodelovanje z zbornico se nadaljuje kljub
novonastalim razmeram v državi, ko
šolanje poteka na daljavo. Izvedli
smo okroglo mizo z gosti o poklicnem usmerjanju za starše in devetošolce. Z udeležbo na dogodku so
pridobili informacije, ki jim bodo v
pomoč pri lažji izbiri srednje šole.«
Janko Trobiš, Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje
z nepremičnim premoženjem in
pravne zadeve: »Pek ali ekonomist?,
Zidar ali pravnik?« To so vprašanja,
ki si jih prav zagotovo zastavljajo
starši in otroci v času, ko je na kocki
odločitev o nadaljnji življenjski poti
otroka. V teh trenutkih se večinoma
soočajo z različnimi pogledi, saj se
vizije staršev in predstave otrok redko prekrivajo. Mnogo učencev v tem
obdobju niti ne ve, kaj bi v življenju
delali. Starši in otroci poznajo nekaj
poklicev, vseh možnosti pa zagotovo ne. Zato jim ni mogoče zameriti,
da se včasih odločijo neracionalno,
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kar pa dostikrat vodi v negotovost
otrok in nezadovoljstvo, posledično
pa to pomeni tveganje za celotno
družbeno skupnost. Spoznavanje

kariernih poti, poklicev, dejavnikov
odločanja in pridobivanje informacij
za nadaljnjo poklicno pot učencev
je zato ključnega pomena. Če bi jim

onemogočili to možnost, bi naredili
veliko napako, tako za njih same kot
tudi za celotno skupnost.«

Zahvala sodelujočim v projektu na temo promocije poklicev,
kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju
V letu 2020 smo v projekt, ki smo ga izvajali na področju Mestne občine Celje, občine Dobrna in Vojnik vključevali podjetnike in obrtnike, člane OOZ Celje, v predstavitve, okrogle mize, predavanja in predavanja z delavnicami. Posebno pomembna je za učence, ki so pred odločitvijo, kam po osnovni šoli, praktična predstavitev
kariernih poti in predstavitev poklicev » iz prve roke«. Na okroglih mizah, če je le mogoče, sodeluje tudi predstavnica ZRSZ OS Celje. V letu 2020 so sodelovali naslednji gostje:
-

Mag. Alenka Brod - Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o.
Petra Železnik - KOZMETIČNI SALON PETRA, PETRA ŽELEZNIK S.P.
Sebastijan Jug, - EKSPERA 360 d.o.o. Šentjur
Matija Čretnik - FRIZER MATIA MIRAGE MATIJA ČRETNIK S.P.
Biserka Kišič - KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in svetovanje, Biserka Kišić s.p.
Dominik Ocvirk – PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o.
Dr. Sebastjan Meža - SEBA, trgovina, proizvodnja in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
Mitja Pišek - FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.
Rudi Rudnik s.p. - KROVSTVO,KLEPARSTVO,OBDELAVA LESA,TRGOVINA RUDI RUDNIK s.p.
Katarina Hohnjec - HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Alenka Vodončnik - AGENCIJA AVE, POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE, ALENKA VODONČNIK S.P.
Ivan Robačer - DOMOFINAL, kleparstvo, krovstvo in druge storitve, d.o.o.

Vsem sodelujočim se Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zahvaljuje za sodelovanje v projektu, saj so obogatili dogodke s svojimi izkušnjami.

KROVSTVO, KLEPARSTVO, OBDELAVA LESA, TRGOVINA
RUDI RUDNIK s.p.
VEČ KOT 50 LETNA DRUŽINSKA TRADICIJA PREKRIVANJA
STREH
Rudi Rudnik je podjetnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju krovstva in kleparstva, ki nadaljuje očetovo delo in
družinsko tradicijo staro več kot 50 let. S svojo ekipo nudi strankam celovito paleto storitev s področja krovstva, kleparstva, obdelave lesa in sestavljanja montažnih objektov. V delo vključuje nove okolju prijazne tehnologije gradnje
za racionalno rabo energije. Svojim strankam ponuja široko paleto storitev: izvedba prekrivanja strehe na novo z različnimi kritinami, obnova stare strehe, vgradnja strešnih oken, izvedba izolacije strehe, ostrešja, montaža žlebov, po
meri pa izdelajo tudi leseni nadstrešek. Rudi Rudnik: »Najbolj pomembno je, da je stranka z nami izvajalci in z našim
delom zadovoljna, za kar se vsakodnevno trudimo.« Podjetnik z ekipo, ki ima mnogo izkušenj in znanja, opravi zelo
različna dela na najrazličnejših objektih od streh, hladilnic, montažnih hiš, poslovnih objektov, vrtcev, šol, domov
upokojencev, blokov, čistilnih naprav, zgodovinskih stavb do bivaka v gorah.
Začetki njegove samostojne podjetniške poti segajo v leto 2001, ko je
z nakupom žage v Višnji vasi razširil
očetovo dejavnost še na tesarsko
stroko. Celovita ponudba in zaokroženje vseh del na objektu za stranko
se je izkazala kot odlična, saj lahko
sezono dela podaljša na vse leto. V
zimskem času delajo na zalogo na
področju obdelave lesa in oblačijo
hladilniške enote z izolacijskimi paneli. Podjetnik nadaljuje družinsko

Foto: arhiv Rudi Rudnik – tri generacije
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tradicijo očeta mojstra Rudolfa Karla Rudnika, ki je začel leta 1968 s samostojnim poslovanjem. Oče je najprej delal z manj zahtevnimi objekti, z leti pa
je prevzemal vse večje objekte in izvajal dela na več deloviščih hkrati. Leta
1992 se je oče začel ukvarjati tudi s trgovino s krovsko kleparskimi izdelkov
v prostorih, ki so jih zgradili na Ostrožnem v Celju. Leta 1994 se je odločil za
nakup poslovno proizvodnih prostorov Vila Livada v Celju, kjer ima tudi Rudi
Rudnik sedež in poslovne prostore.
Podjetnikovo ekipo sestavlja 15 zaposlenih, ki se neprestano usposabljajo in
pridobivajo nova znanja, saj se spreminjajo materiali in tudi načini dela. Večinoma so njihove stranke podjetja in fizične osebe iz področja celjske regije,
pa vendar delujejo glede na naročilo tudi v celotni državi. Večinoma pridobijo
posle na podlagi priporočil in dolgoletnega uspešnega sodelovanja z investitorji. Povpraševanja za delo je več, kot ga lahko prevzamejo, zato bi jim prav
prišli novi sodelavci, ki jih je pa na žalost težko najti.
Pred leti so izvedli ambiciozni projekt - naselje 23 montažnih stanovanjskih
hiš na Proseniškem, kjer so uporabili vse svoje znanje in izkušnje. Poleg dela
Foto: arhiv Rudi Rudnik - obnova zvonika na večjih objektih podjetnik nadaljuje tradicijo svojega očeta tudi z obnovo
in Marijine cerkve v Celju
zgodovinskih stavb kot so Cerkev sv. Daniela v Celju, dvorec Lanovž in Kristinin dvor v Medlogu. Rudi Rudnik je s svojim delom dokazal, da zmore prav
vse na področju krovstva, kleparstva in tesarstva. To so prepoznali tudi stanovski kolegi, saj so ga izvolili za predsednika in istočasno predsednika UO sekcije kleparjev in krovcev pri OZS in OOZ Celje.
Rudi Rudnik: »Vesel sem, da sem član OOZ Celje, ker se pri nas vedno veliko dogaja, saj zbornica izvaja različne projekte, v katere nas vključuje. Prav letos, še tik pred epidemijo, smo se pod okriljem projekta SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA krovci in kleparji iz območja celjske regije srečali v velikem številu. Izvedeli smo marsikaj novega in izmenjali
izkušnje ter ugotavljali, kako in kje lahko drug drugemu pomagamo. Prav tako z veseljem že nekaj let sodelujem v
projektih, kjer promoviram poklic krovca in kleparja in verjamem, da bom katerega izmed osnovnošolcev navdušil za
poklic, v katerem je že kar nekaj časa pomanjkanje ljudi.« Poleg dinamičnega dela je Rudi Rudnik tudi družinski oče, ki
pravi, da bo vesel, če se bo kateri izmed obeh sinov odločil nadaljevati družinsko tradicijo.

Pomoč v obliki delnega povračila
nekritih fiksnih stroškov
Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17.12.2020 dalje.
Rok za oddajo vloge je 31.12.2020. FURS bo nakazal pomoč do 20.1.2021.
Kdo bo upravičenec do pomoči?
Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima
na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):
• vsaj enega zaposlenega,
• samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
• gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta
dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu
2019 višji od 70%, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10
zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije,
organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov,
kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.
Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?
• da ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19,
• da bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30% glede na enako obdobje leta 2019.
Pomoč se lahko dodeli za upravičeno obdobje, ki je obdobje od 1. oktobra 2020 do 31 decembra 2020.
Kakšna je višina pomoči?
Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:
• tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30% do vključno 70% pripada 0,6% letnih prihodkov
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od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 1,8% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
• tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70% pripada 1,2% letnih prihodkov od prodaje za leto
2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno
1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.
Ali je predvidena kakšna omejitev višine pomoči?
Višina pomoči ne sme biti višja od:
• 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za
celotno četrtletje),
• 70% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,
• 90% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
• 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra
2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019. Podrobnejše informacije so v ZIUOPDVE.
Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Kdaj in kako uveljavljam pomoč?
Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.
Kdaj bo nakazana pomoč?
Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra),
za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.
Kaj sledi, če zavezanec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za dodelitev pomoči?
Upravičenec, ki je uveljavil in prejel pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31.3.20201) in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
Odnosi z javnostmi
Finančna uprava RS
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ZBORNICA CELJE

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 TOREK, 12.01.2021, OB 9.00 uri
Vabimo vas, da se pridružite e-delavnici, na kateri bodo predstavljene aktualne informacije in nasveti 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 komisiji 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 udeležencev na
delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili morebitni 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 delavnice. 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, 08.01.2021 do 12. ure, oziroma do zasedbe mest.
Vljudno vabljeni!
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec NOVEMBER 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2020 1.799,07
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in
prispevkov v letu 2019 je 35,37 % (Ur.l. RS 14/2020).

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).

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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec NOVEMBER 2020 upoštevajte 21 delovnih dni - skupaj 168 ur. Regres za prehrano 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

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

1.873,33

+50%

nad 6.000,00

6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

znaša splošna
olajšava v

do
1.109,74

291,67 + (1.558,37 –
(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74

291,67

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. plačnika – 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

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

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.

Posebne olajšave:

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020

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
za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta - letno

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
3.500,00 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

21 (168)
20 (160)
22 (176)
20 (160)
20 (160)
21 (168)
23 (184)
21 (168)
22 (176)
22 (176)
21 (168)
22 (176)
255 (2040)

2 (16)
0
0
2 (16)
1 (8)
1 (8)
0
0
0
0
0
1 (8)
7 (56)

23
20
22
22
21
22
23
21
22
22
21
23
262

Št. ur na
mesec
184
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2.096
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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 vezane 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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – NOVEMBER 2020
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.753,84

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

1.052,30

6.138,44

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

163,11

951,46

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

93,13

543,25

256,24

1.494,71

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

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

141,54

825,61

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,05

6,14

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,05

6,14

2,10

12,28

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,47

8,59

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,63

3,68

2,10

12,27

Skupaj drugi prisp.

4,20

24,55

PRISPEVKI SKUPAJ

401,98

2.344,87

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*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 odstavkom 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 mesecu 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.				
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