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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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Pravilnik o merilih sorazmernosti
V UL RS št. 28/2021 z dne 26.2.2021 je bil objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. S Pravilnikom se določajo merila sorazmernosti pri ugotavljanju znižanja prihodkov po ZIUOOPE
(PKP3), ZIUPDV (PKP4) in ZZUOOP (PKP5) pri ukrepih čakanja na delo in temeljni dohodek, pri čemer se ne spreminja

višina upada, prav tako Pravilnik ne prinaša novih meril za
preračun upada.
OZS si prizadeva, da se drugačni kriteriji za preračun upada
(upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih in
upad prihodkov glede na vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev) vključijo v PKP9, z veljavnostjo od 13. 3. 2020 dalje.
(vir: svetovanje.si)

Vračilo nekritih fiksnih stroškov
Zavezanec, ki je prejel pomoč v obliki delnega povračila
NFS in naknadno ugotovi, da do pomoči ni upravičen oziroma je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti
FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka
od dohodkov pravnih oseb za leto 2020.

Izjava za vračilo NFS bo na eDavkih objavljena do konca
meseca marca. Do takrat pa lahko upravičenci vložijo izjavo kot lastni dokument prek eDavkov.
(vir: svetovanje.si)

Hitrejša objava prostih delovnih mest
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je 2. marca 2021 uvedel
hitrejšo objavo prostih delovnih mest. Odslej je prosto
delovno mesto lahko objavljeno na spletu že isti dan, ko
ga zavodu sporoči delodajalec. Hkrati preglednice prostih delovnih mest niso več na voljo na oglasnih deskah
območnih služb in uradov za delo.
Objava lahko že isti dan
Če delodajalci sporočijo prosto delovno mesto (oddajo
obrazec PDM) v ponedeljek, torek, četrtek ali petek do
11. ure ter v sredo do 14. ure, objavo prostega delovnega
mesta zagotovijo na dan oddaje obrazca PDM (in ne šele
naslednji dan, kot je veljalo doslej).
Takšno prosto delovno mesto je 2 do 3 ure po naši potrditvi vidno v iskalniku po prostih delovnih mestih:
• na spletni strani www.iskanjedela.si in
• na mobilni spletni strani m.ess.gov.si/iskalnik.

Kasneje sporočena prosta delovna mesta so objavljena
naslednji dan od 8. ure.
Rok za prijavo kandidatov vedno začne teči naslednji dan
po objavi prostega delovnega mesta (kot določa Zakon o
delovnih razmerjih – ZDR, 25. člen).
Delodajalci oddajo obrazec PDM na portalu za delodajalce. Lahko ga tudi natisnejo s spletne strani zavoda, izpolnijo in po pošti ali osebno oddajo na urad za delo.
Od torka, 2. 3. 2021, ni več preglednic prostih delovnih
mest na oglasnih deskah naših območnih služb in uradov
za delo po Sloveniji. Kdor pri iskanju zaposlitve ni naklonjen spletnemu iskalniku, bo podatke o prostih delovnih
mestih in pomoč pri uporabi iskalnika lahko dobil v kariernih središčih ali uradih za delo ZRSZ v času uradnih
ur po izteku epidemije. Z odpravo papirnatih preglednic
želimo prihraniti čas ter prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in k znižanju materialnih stroškov.
(vir: www.ess.gov.si)

Nova višina urne postavke in višina dohodka za
opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev
V Uradnem listu RS, št. 28/2021 z dne 26.2.2021 je bila objavljena Odredba o višini urne postavke in višini dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev. Na
podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13,
63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17,
75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) je minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal

Odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev.
V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura,
višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo
pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati
8.235,53 eura. Odredba velja od 1. marca 2021.

Minimalna urna postavka za študentsko delo
Na osnovi Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Ur.l. 24/21) znaša
minimalna urna postavka za študentsko delo od 19. februarja 2021 dalje 5,89 eur bruto.
MAREC 2021
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Spodbude malih vrednosti preko
vavčerjev
Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je
vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših
vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem
(MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko
podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Gre
za program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere lahko
podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih lahko
na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov
odobritve) in obravnava le - teh je zelo hitra. Na spletni
strani SPS je objavljenih 14 javnih pozivov za pridobitev

vavčerjev za različne namene:
https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/spsdvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi.
Za izvedbo storitev v okviru vavčerjev za digitalne vsebine je potrebno izbrati zunanjega izvajalca iz kataloga,
ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega
stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/. V katalogu pri DIH Slovenija so vpisani tudi člani OOZ Celje, ki nudijo izvedbo digitalnih vsebin in so navedeni v nadaljevanju.

KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve
in svetovanje, Biserka Kišić s.p.
MARCELINO d.o.o.,
Kranjčeva ulica 4, 3000 Celje

Marcelino d.o.o. je podjetje z izkušnjami na področju projektov digitalne transformacije, digitalnega marketinga,
izobraževanja in digitalnih kompetenc ter digitalnih strategij.
Področja delovanja so prisotnost na spletu, digitalni marketing, digitalno trženje, digitalna izkušnja potrošnika,
kibernetska varnost, avtomatizacija in robotizacija, digitalna interakcija z dobavitelji, mobilne rešitve, učinkovita
uporaba digitalnih tehnologij, digitalni poslovni modeli, digitalizacija procesov, industrija 4.0., odprtokodno
oblačno poslovanje, izračunavanje donosnosti digitalizacije, ocena vrednosti digitalne blagovne znamke in blockchain v poslovanju.
Več kot 500 zadovoljnih strank je priporočilo odličnost izvedbe. Več informacij na info@marcelino.si ali
www.marcelino.si ."
Kontakt: MARCELINO d.o.o., Kranjčeva ulica 4, 3000 Celje,
mag. Jurij Cvikl, tel: 059 182 800, gsm: 031 324 100,
info@marcelino.si, http://www.marcelino.si, skype: jcvikl,
linkedin: www.linkedin.com/pub/jurij-cvikl/0/b12/303

V podjetju Biserka Kišić, KISIK Komunikacije s.p. se ukvarjajo z izvajanjem delavnic in izobraževanj s področja digitalnega marketinga, marketinškega komuniciranja, družbenih omrežij, nastopa na spletu, pisanja za splet, PR-ja
itd. Hkrati vse te storitve za naročnike z različnih področij
tudi izvajajo v praksi.
Izvajalka Biserka Kišić, univ.dipl.oec. za marketing, ima
več kot 20 let izkušenj na področjih marketinga, digitalnega marketinga, komuniciranja ter odnosov z javnostmi.
Predhodno je delovala v marketingu največjih slovenskih
podjetjih, zadnja tri leta pa s svojim podjetjem izvaja in
izobražuje digitalni marketing za različne naročnike. Med
slušatelji in udeleženci njenih delavnic in predavanja s
področja digitalnega marketinga so podjetniki in bodoči
podjetniki, industrijski naročniki, B2B in B2C naročniki.
V vavčerskem sistemu izvaja izobraževanja v sklopu
Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc. Teme usposabljanj so: digitalni marketing, družbena omrežja, vodenje
družbenih omrežij Facebook, Instagram, LinkedIn, Facebook, Instagram in LinkedIn podrobno - za pospeševanje posla ali kariere, digitalni sestanki in delo na daljavo,
Google drive in Google dokumenti za skupinsko delo na
daljavo, Canva - brezplačno orodje za grafično in video
oblikovanje, pisanje za splet, strategija nastopa na spletu, vsebina dobre spletne strani in osnove SEO. Skupaj s
poslovnimi partnerji pa poskrbi tudi za izdelavo spletnih
strani, e-trgovin, SEO optimizacijo, mobilne aplikacije in
podobne digitalne rešitve.
Kontakt: Biserka Kišič,
biserka@kisik-komunikacije.com, 051355747
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CMYK

Podjetje Drugi svet,
spletne tehnologije d.o.o.
Pantone

Y 100 . K 0
. G 2 . B 29
one 1797 C

. Y 0 . K 70
113 . B 115
one 7540 C

. Y 0 . K 50
158 . B 159
one 7540 C




je na trgu prisotno od leta 2009. V tem času so izvedli več
kot 100 uspešnih spletnih projektov. Nekaj že zaključenih
projektov:
 www.celje.info
 www.socialb-erasmus.eu
 www.ra-sotla.si
 www.vilkograd.si
 www.zascita-real.si

www.scrs.si/trgovina
www.ooz-celje.si in mnogi drugi…

Omogočajo pridobitev SUBVENCIJE do 60% za:
 NOVO SPLETNO STRAN, do 1.500 eur
 NOVO SPLETNO TRGOVINO, do 2.500 eur
Kontakt: Gregor Krajnc, 031 878 625 //
E-pošta: splet@drugisvet.si // Splet: www.drugisvet.si

Javni razpis za izbor projektov
sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko leto
2021/2022
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev
s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipen-

dije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v
nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami
o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto
2021/2022.
ROK PRIJAVE
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2021.
Vir: http://www.rasr.si/si/razpisi

MIRAN ROŠKARIĆ (1966-2021)

V hladnem zimskem dnevu nas je pretresla novica, da je boj s hudo boleznijo izgubil naš dolgoletni član Miran
Roškarić, ki je opravljal dejavnost slikopleskarstva. Več let je bil predsednik sekcije slikopleskarjev ter poslanec
skupščine OOZ Celje, aktivno pa se je vključeval tudi v delo sekcije slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije. S svojo ekipo je mnogokrat z veseljem sodeloval na mednarodnih humanitarnih akcijah in tekmovanjih
slikopleskarjev, na katerih se je nekajkrat uvrstil med trojico najboljših. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA - DELAVNICE V NAJEM
V najem oddam poslovni prostor - avtokleparsko delavnico velikosti 64 m2 s pomožnimi prostori (sanitarije,
skladišče, prostor za preoblačenje). V delavnici je najemniku na razpolago celotna oprema za delo
(avtodvigalo, delovna miza, različna orodja in stroji).
V kolikor je interes najemnika, se poslovni prostor lahko odda tudi za opravljanje druge, mirne dejavnosti.
Lokacija delavnice je v bližini Šmartinskega jezera, naslov Loče 4b, Šmartno v Rožni dolini.
Za dodatne informacije in dogovor za ogled pokličite na GSM 051 375 775.

MAREC 2021
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec FEBRUAR 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2020 2.021,21
€. 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 1.1.2021 dalje znaša 1.024,24 € (Ur.l. RS
12/2021).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2021 (vir: obvestilo
FURS 16.12.2020):

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec FEBRUAR 2021 upoštevajte 19 dni in 1 praznik - 160 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 2021:
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

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

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 38,61 € 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.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2021

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

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

20 (160)
19 (152)
23 (184)
20 (160)
21 (168)
21 (168)
22 (176)
22 (176)
22 (176)
21 (168)
21 (168)
23 (184)
255 (2040)

1 (8)
1 (8)
0
2 (16)
0
1 (8)
0
0
0
0
1 (8)
0
6 (48)

21
20
23
22
21
22
22
22
22
21
22
23
261

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

6

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 9,65 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 28,96 €

MAREC 2021

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

Št. ur na
mesec
168
160
184
176
168
176
176
176
176
168
176
184
2088

INFORMACIJE OOZ CELJE

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.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2021 do
31.7.2021 in izplačila od 1.1.2022 do 28.2.2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur)..
V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek
144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za
plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1.7. do 31.12.2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021
znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova
uporablja za izplačila od 1.8.2021 do vključno 31.1.2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Vir: FURS
Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2021
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.856,20

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

1.113.72

6.496,70

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

172,63

1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

98,56

574,96

271,19

1.581,95

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

70,83

413,19

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

73,06

426,18

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,90

34,43

149,79

873,80

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,11

6,50

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,11

6,50

2,22

13,00

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,56

9,10

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,67

3,90

2,23

13,00

Skupaj drugi prisp.

4,45

26,00

PRISPEVKI SKUPAJ

425,43

2.481,75

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 (PP): 1.856,20 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2021 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
1.856,20 = 1.113,72 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): 1.856,20 x 3,5 = 6.496,70 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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