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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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Na eDavkih je na voljo Kartica COVID
upravičenosti s podatki o protikorona ukrepih
Prejemniki protikorona pomoči, za katere je pristojna Finančna uprava, imajo v svojem profilu eDavkov na vpogled novo Kartico COVID upravičenosti. Na njej so trenutno prikazana izvedena izplačila posameznih upravičenj
(mesečni temeljni dohodek, povračilo nekritih fiksnih
stroškov, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok, povračilo kriznega dodatka delodajalcem in drugo).

Prav tako so prikazana tudi vračila na podlagi sistemsko
izdanih odločb (trenutno le vračila mesečnega temeljnega dohodka). Vložene izjave, ki so bile zavrnjene za izplačilo (na primer zaradi dolga, neustrezne zavarovalne
podlage in podobno) niso prikazane. Podatki se za posamezno upravičenost dodajajo ob izvedbi izplačil, podatki o vračilih pa zahtevajo ročno urejanje in razporejanje,
zato bodo prikazani, ko bodo ustrezno urejeni za pravilen
prikaz.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-04-01-na-edavkih-je-na-voljo-kartica-covid-upravicenj-s-podatki-o-protikorona-ukrepih) .

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih
manjših naprav za proizvodnjo električne energije z
izrabo sončne energije
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 67/2021 objavilo javni razpis za
sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo
sončne energije. Upravičenci za prijavo so gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu
o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za
namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov
energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne
energije, in sicer moči do 10 MW. Upravičeni nameni po
tem javnem razpisu so:
• nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
• nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka
ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz
prve alineje na javni razpis. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ
20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar
ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne
energije.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij,
znaša 5 milijonov EUR. Sredstva so na razpolago v letih
2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti
oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do
10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje
četrto odpiranje do 25. 2. 2022. Vloge, ki bodo prispele za
posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru,
če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih
odpiranjih.
Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije
in pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje
proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih
virov".
Več informacij: https://www.energetika-portal.si/javneobjave/arhiv-energetika/javni-razpisi/.
MAJ 2021
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Uredba o embalaži in odpadni embalaži
Vlada je sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži,
ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J).
Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja,
preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.
Za dosego tega cilja uredba določa pravila in pogoje za
proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg
v Republiki Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja
z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Določa tudi pravila in
pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže,
da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne
embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Z uredbo se ureja proizvajalčeva razširjena
odgovornost za embalažo (PRO). Na novo je določeno,
kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v RS in ki ima
obveznosti PRO, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana
na trg v Sloveniji. Organizacijske in finančne obveznosti
ravnanja z odpadno embalažo, ki nastane na celotnem
ozemlju Slovenije, so naložene proizvajalcem. Proizvajalci ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak bodo imeli organizacijsko obveznost – zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno
embalažo, ki nastane na ozemlju Republike Slovenije, in
finančno obveznost – plačati predpisane stroške teh ravnanj. Te obveznosti bodo lahko izpolnjevali samostojno
ali skupno.
Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton
dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot
1.000 kg embalaže. Uvajajo se tudi spremembe v sistemu
ravnanja z odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne
službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za
predobdelavo odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja odpadne embalaže. Te spremembe bodo
prispevale k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno embalažo. To bi moralo (poleg ukinitve
količinskega praga) dodatno prispevati k temu, da v prihodnje ne bi bile več potrebne intervencije države glede
plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne prevzemajo od
izvajalcev javne službe.
Od uveljavitve ukrepov za zmanjšanje potrošnje lahkih
plastičnih nosilnih vrečk leta 2017 se je zmanjšala potrošnja vseh plastičnih nosilnih vrečk razen zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, zato se s to uredbo tudi te vrečke
vključuje v cilj zmanjšanja potrošnje, hkrati pa se ukinja
poročanje za distributerje. Za potrošnike ostaja še naprej v veljavi izjema od obveznega plačila za te vrečke,
saj njihova uporaba prispeva k preprečevanju nastajanja
odpadne hrane ob distribuciji in prodaji (še preden živila
dosežejo potrošnika), kar je prav tako eden od okoljskih
ciljev politike EU.
S prenosom dodatnih pooblastil na tržne inšpektorje se
pričakuje bolj učinkovit nadzor tudi nad zahtevami, ki jih
mora izpolnjevati embalaža, da se jo lahko da na trg.
(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor)
Povezava na uredbo: https://www.uradni-list.si/glasilouradni-list-rs/vsebina/2021-01-1053/uredba-o-embalaziin-odpadni-embalazi.

Sekcija za promet - posebna ponudba za nakup
pnevmatik za člane OZS in GZS
Obveščamo vas, da smo izmed prejetih ponudb, ki so
prispele na zbornici, izbrali najugodnejše ponudnike in
sicer:
• Bridgestone (ponudnik: Petrol d.d. Ljubljana – sklop 1
in sklop 2)
• Kama (ponudnik: Trans Felix d.o.o. Vrhnika – sklop 2)
• Michelin (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani –
sklop 1 in sklop 2)
Pnevmatike lahko naročite le z ustreznim obrazcem za
vsako posamezno blagovno znamko posebej. V obrazcih
so navedene cene za posamezni tip pnevmatike.
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Obrazci za nakup pnevmatik znamke:
- Michelin (rok za naročilo pnevmatik po tej zagotovljeni
ponudbi je do 31. maja 2021) - povezava na obrazec:
https://www.ozs.si/sekcija-za-promet/novice/
- Ostala ponudnika še nista poslala obrazcev za naročilo.
Ko jih bomo prejeli, jih bomo objavili na tej spletni strani.
Na obrazcu morate obvezno izpolniti vse rubrike s podatki o vašem podjetju, ga podpisati žigosati ter poslati na
naslov dobavitelja, ki je naveden na obrazcu.
(vir: sekcija za promet OZS)
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Nagrada uspešnemu družinskemu podjetju
Marjan Teržan, lastnik in prokurist
podjetja TERŽAN d.o.o., optika, trgovina in storitve, Celje, je letošnji
dobitnik bronastega grba Mestne
občine Celje
Celjsko podjetje Teržan d.o.o. je
uspešno družinsko podjetje, ki mu
je trdne temelje postavil Marjan
Teržan. Izšolal se je za optika ter se
zaposlil v celjski enoti mariborske
optike ABA, ki je imela devet poslovalnic po Sloveniji. Kot mlad optik je
rad opravljal svoje delo, predvsem
pa se je bil pripravljen učiti. Ker pa
je želel doseči več, je po 15 letih šel
na svoje in leta 1988 ustanovil podMarjan Teržan (foto: A. Purg)
jetje. Sprva je posloval v manjšem
lokalu, nekaj let kasneje pa je kupil
in popolnoma obnovil objekt nasproti vojašnice v Celju,
kjer ima podjetje sedež še danes. Majhno podjetje se je
lažje prilagajalo trgu, saj se je dogovoril za hitrejše dobavne roke in ugodnejše pogoje ter posledično razširil dejavnost z različnimi storitvami, obenem pa se je v podjetju
zaposlila še žena.
V podjetju nenehno dopolnjujejo ponudbo, ki sledi tako
modnim kot tudi tehnološkim smernicam. Glavno načelo pri njihovem delu je zadovoljna stranka, v ta namen
strokovno usposobljen kader, ki se nenehno izobražuje,
pomaga pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja in stekel, ki jih nato izdelajo s pomočjo najsodobnejših strojev
v očesni optiki. Njihovo znanje in izkušnje so strankam v
pomoč tudi pri izbiri ustreznih sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov, ki jih lahko kupijo v optiki. Strankam
ponujajo celovito storitev, od okulističnega pregleda do
izdelave in servisiranja očal. Za očala, kupljena in izdelana
v njihovi optiki, opravijo tudi brezplačna popravila, kot so
menjava blazinic, varjenje in podobno. Na ta način želijo
pridobiti in obdržati položaj zaupanja vrednega ponudnika ter si tako zagotoviti dolgoročni obstoj na trgu.
Marjan Teržan je temelje podjetja postavil na strokovnem
znanju in rednem izpopolnjevanju zaposlenih ter tehnološkem posodabljanju, kar je botrovalo nenehni rasti in
razvoju ter konkurenčnosti podjetja na trgu. Podjetje je
raslo iz leta v leto, najbolj pomembno pa je, da so stranke zadovoljne ter se vračajo. Na njegovo veliko veselje se
bo tradicija in kvaliteta optike Teržan nadaljevala tudi v
prihodnje, saj mlajša generacija – sin, že uspešno vodi
podjetje, sledi trendom in trgu ter skrbi za prepoznavnost podjetja na področju očesne optike v celjski regiji.
G. Teržan je sam še aktiven v podjetju in vesel, da mu to
zdravje zaenkrat še omogoča ter poudari: »Za uspešnega
podjetnika je pomembno, da je predan svojemu poklicu in delu. Do strank in poslovnih partnerjev pa pošten,
korekten in prijazen. Zelo pomembno je, da sledi novim
smernicam in trendom na tržišču ter se nenehno izobražuje.«

Družina Teržan (foto: A. Purg)

V podjetju se trudijo delovati družbeno odgovorno do
vseh svojih akterjev, uporabnikov, dobaviteljev, konkurentov in širšega družbenega okolja. G. Teržan je vpet
v lokalno okolje in z veseljem podpira razna društva v
okviru domače občine Štore ter sponzorira perspektivne
športnike.
Za dolgoletno uspešno delo v podjetništvu, humanitarno
delovanje in podporo občinskim društvom je leta 2020
prejel bronasti grb občine Štore. Je prejemnik bronaste,
srebrne in zlate plakete OOZ Celje ter letošnji dobitnik
priznanja Mestne občine Celje: »Priznanje bronasti grb
Mestne občine Celje mi izredno veliko pomeni in bo na
vidnem mestu v podjetju. Priznanje mi je potrditev, da
sem se pravilno odločil stopati po poti podjetništva in na
to pot vpeljati tudi mlajšo generacijo, na kar sem še posebej ponosen.«
Optika je način življenja družine Teržan, ponosen je na to,
da v družini drug drugega podpirajo, sodelujejo in se dopolnjujejo. V prostem času se rad poda na kakšen pohod
ali gre v hribe z družino ter prebira strokovno literaturo.
Marjan Teržan: »Za uspešno podjetniško pot je pomembno
tudi sodelovanje in podpora obrtno-podjetniške zbornice.
Kot dolgoletni član sem z njeno pomočjo razrešil kar nekaj
vprašanj in problemov, za kar se iskreno zahvaljujem.«

Optika Teržan (foto: A. Purg)
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POTREBUJETE
HITRO IN
STROKOVNO
PRAVNO REŠITEV?
Diplomirani pravniki
odgovarjajo na vsa vaša
aktualna pravna vprašanja.

PRAVNI NASVET JE LE
EN KLIC STRAN:

01 280 8000
PROMOCIJSKA PONUDBA: Ob zakupu 10 minut
vam 5 minut pravnega svetovanja podarimo.
Cena paketa: 19,90 eur.
12media d.o.o.

Dragi moški. Ne marate nakupovanj in čakalnih vrst? Vas misel na izgubo časa za nakupovanje,
spravlja v obup? Se želite hitro in kvalitetno obleči na enem mestu sedaj in takoj? V kratkem
načrtujete pomemben dogodek, kot je poroka, obhajilo, birma.....
Mi smo rešitev za vas.
GENTLEMAN & LADY je vredno obiskati, saj vas na enem mestu oblečemo od glave do pet.
Pri nas boste lahko izbirali med nemškimi in ameriškimi znamkami kot so Esprit, Bugatti,
Seidenstic
Seidensticker,
Tommy Hilfiger,Lerros, Monti, Jockey,GT…
Ste visoke rasti in izgubljate čas, ko iščete zase primeren podaljšan kroj. Razumemo vas,
obiščite nas, z veseljem vam bomo pomagali.
Se vidimo v prodajalni GENTLEMAN & LADY, kjer vam bo naše strokovno usposobljeno osebje
prisluhnilo in vas elegantno obleklo, sofisticiranim poslovnim ženskam pa ponudilo nekaj
drugačnega in predvsem nosljivega.
Eleganca je edina lepota , ki nikoli ne presahne. Privoščite si jo. G&L
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec APRIL 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2021 1.946,07
€. 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 2020 je 34,89 % (Ur.l. RS 32/2021).

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 APRIL 2021 upoštevajte 20 dni in 2 praznika - 176 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:

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
1.4.2021 dalje v višini 38,68 € (Ur.l.RS 36/21), 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 €
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

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
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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. 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 2021 znaša
60 % povprečne plače.
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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – APRIL 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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