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Vabilo na delavnico:
"Kaj in kako določiti v pravilniku o
delovnih razmerjih, kar je določala
kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo"

l

Naj bo novo leto polno novih izzivov,
spletanja stikov, poslovnih uspehov,
ustvarjalnih in inovativnih podvigov.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

8

Obračun prispevkov in plač 11

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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KPOP se z 31. 12. 2019 preneha uporabljati kaj potem?
Z 31. 12. 2019 se bo Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo (KPOP) prenehala uporabljati. Kaj to
pomeni za delodajalce, ki jih je zavezovala le KPOP? KPOP
je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je
bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013,
uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje. Po prenehanju
veljavnosti KPOP so se določbe normativnega dela (od
člena 19 do 81) uporabljale še 12 mesecev, torej do
31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so
zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca
leta, tudi tarifni del.
Kaj bo po novem letu?
Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni,
kot jih je določala KPOP (število dni letnega dopusta ipd.),
morajo s 1.1.2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih
in v njem določiti pravice iz KPOP. Poleg tega Zakon o
delovnih razmerjih na več mestih napotuje na določanje

pravic delavcev v internih pravilnikih (npr. dodatki za
nadurno delo, dodatek za delovno dobo, višina povračila
prevoza na delo in z dela, višina regresa za prehrano
ipd.). Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati,
nekateri delodajalci od 1.1.2020 ne bodo imeli več nikjer
določenih višin navedenih pravic.
V ta namen smo na OZS pripravili vzorec pravilnika o
delovnih razmerjih. V njem smo jasno zapisali, na kakšni
ravni so bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa
pri posameznih členih delodajalcem pojasnjujemo, kako
lahko pravice uredijo drugače (bolj ali manj ugodno).
Pravilnik lahko naročite preko spleta na povezavi https://
www.svetovanje.si/svetovanje/vzorci ali preko e-pošte:
svetovanje@ozs.si ali pa se udeležite delavnice.
Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

POMEMBNO – DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRAVILNIKA
V torek, 14.1.2020, bomo organizirali konkretno strokovno delavnico za podjetnike, kjer boste prejeli vzorec
pravilnika ter ga skupaj s predavateljico vsebinsko pripravili tako, da bo ustrezal veljavni zakonodaji. Vabilo na
delavnico s prijavnico najdete na strani 8.

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb
po kadrovskih štipendistih za šolsko/
študijsko leto 2019/2020.
Namen javnega poziva je:
- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki
Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in
študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah
pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu
odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu
dela,
- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po
kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med
učenci, dijaki in študenti.
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/
študijsko leto 2020/2021 so, v skladu s 112. členom
ZŠtip-1, dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom
oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s
šolskim/študijskim letom 2020/2021.
Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov
pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani
sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni

klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.
Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah
(RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem
obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe
delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA.
Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu
ali preko RRA, ne pa na oba načina.
Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31.
januarja 2020, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih
potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne
skupine.
Dodatne informacije dobite preko e-pošte: kadrovske@
sklad-kadri.si ali na telefonski številki 01 434 58 82.
Vir: www.sklad-kadri.si
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega
energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih
Z dne, 22.11.2019 je bil v Uradnem listu RS, št. 69/2019
in na spletni strani www.ekosklad.si objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih
in avtobusih. Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude/pomoči (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa
in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 01.01.2019 do
vključno dneva objave zaključka javnega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije, št.69/2019 z dne
22.11.2019 pri vozilih za cestni promet:
– kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11);
- kategorij N3 – vozila za prevoz blaga z največjo
maso večjo od 12 t;
- kategorij M3 – vozila za prevoz potnikov z več kot
osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso
nad 5 t;
- kategorij O3 – priklopna vozila z največjo maso nad
3,5 t, vendar do vključno 10 t;
- kategorij O4 – priklopna vozila z največjo maso nad
10 t.
Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim
izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.
Upravičene osebe po javnem pozivu so:
• pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti,
• vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
• imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v
času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja,
• imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov
potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem
prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2)
ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/
ali blaga v mednarodnem cestnem prometu
(licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2
z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih
dejavnosti:

o
o
o

cestni tovorni promet,
mestni in primestni kopenski potniški promet,
medkrajevni in drug cestni potniški promet,

PRIDOBITEV OBRAZCEV in dodatnih informacij:
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na
voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Javni poziv in
obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s.:
• na telefonskih številkah 01/241-48-40 in
01/241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za
stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in
14. uro)
• po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana ali
• po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.
ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, oddane po objavi zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo obravnavane. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Eko
sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge
z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na transakcijski račun podjetja.
Več informacij:
https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobitespodbudo/objava/javni-poziv-77sub-pn19-nepovratnefinanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskegarazreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih
Viri:
 https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/novice/ArticleId/73553
 OZS – sekcija za promet
Simona Zupanc
SPOT svetovanje SAVINJSKA

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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Evropski dan delodajalcev 2019
V sodelovanju z združenji delodajalcev, Zavodom RS za
šolstvo in Zavodom RS za zaposlovanje so po Sloveniji v
okviru Evropskega dne delodajalcev potekali »Poslovni
zajtrki«. OOZ Celje je 28.11.2019 dogodek organizirala v
sodelovanju z ZRSZ Območno službo Celje. Zanimivega
in aktualnega dogodka so se udeležili delodajalci iz
različnih koncev Savinjske regije. Predstavnici ZRZS
OS Celje direktorica mag. Alenka Rumbak in Karmen
Leskošek sta podjetnikom poleg statističnih podatkov o
stanju na trgu dela predstavili različne vsebine s področja
dela ZRSZ, aktualne finančne spodbude, kakor tudi
storitve pisarn za delodajalce, ki jim nudijo strokovno
podporo pri iskanju novih sodelavcev. Podjetniki so v
razpravi razkrili, kakšni so njihovi plani zaposlovanja v
bližnji prihodnosti, poleg tega pa so izrazili željo, da bi
bilo možno preko Zavoda izobraziti kadre za poklice, ki
jih potrebujejo.

foto: Arhiv OOZ Celje

12. leto izvajanja projektov OOZ Celje na temo
promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva
v lokalnem okolju
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zaključuje
12. 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. 40 let aktivnega življenja posameznika, kolikor je po trenutni zakonodaji, je res dolga
doba za opravljanje dela, zato se je potrebno odločati
tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni.
Kajti izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja
strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika.
Na pomembnost tovrstnih vsebin so opozorili tudi sami
slovenski osnovnošolci, saj so za 30. otroški parlament
v šolskem letu 2019/2020 izbrali temo »Moja poklicna
prihodnost«. Avgusta 2019 je bila OOZ Celje povabljena,
da predstavi svoja prizadevanja na področju poklicnega
usmerjanja na usposabljaje mentorjev za otroški parlament. Organizator in udeleženci, med katerimi so bili
mentorji tudi iz področja celjskih šol, so izrazili navdušenje nad izvedbo in vsebinami predstavljenih projektov
OOZ Celje.
V aktivnostih projekta, ki potekajo v letu 2019, sodelujejo obrtniki, podjetniki in ZRSZ OS Celje. Na področju
Mestne občine Celje je izvedenih skupno 35 dogodkov,
udeležene vse osnovne šole v občini ter preko 1000
osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajamo predavanja,

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.
Osnovne šole smo že pred poletjem obvestili o možnosti obiska Ulice obrti v okviru Mednarodnega obrtnega
sejma v Celju in veseli nas, da se je večina šol iz Celja udeležila praktične predstavitve poklicev. OOZ Celje je na tej
ulici že šestič sodelovala s svojim predstavnikom elektrotehnikom Krešimirjem Antoličem KAEL ELEKTRO STORITVE, KREŠIMIR ANTOLIČ s.p., ki pravi o sodelovanju v
projektu naslednje: » V projektu s šolami sodelujem že od
samega začetka izvajanja in lahko rečem, da sem v tem
času že kar nekaj osnovnošolcev navdušil za nadaljevanje šolanja na elektro smeri. Na mojem področju dela je
mnogo izzivov in možnosti, da mlad človek najde delo in
se zaposli.« Njemu se je iz OOZ Celje pridružil tudi Franček Stropnik, ki je predstavil poklic krovca-kleparja.
Martin Grosek, ravnatelj Osnovna šola Ljubečna: »Odločitev za nadaljnje izobraževanje in izbiro poklica je
življenjskega pomena za odraščajoče mladostnike. Za
dobro odločitev niso dovolj želje, temveč je potrebno
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poznati lastne sposobnosti in različne možnosti. Informacije, ki jih o tem dajejo našim učencem strokovni delavci
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje in njihovi
sodelavci, ki uspešno delujejo na različnih področjih dela,
so jim v veliko pomoč. Dolgoletno sodelovanje OOZ Celje
z našo OŠ Ljubečna je lep primer pozitivne prakse na tem
področju. »
Tjaša Nežmah, svetovalna služba II. OŠ Celje: » Na šolah
smo zelo veseli, da lahko že vrsto let sodelujemo v projektih OOZ Celje. Na ta način učenci iz » prve roke » dobijo
pomembne informacije o možnostih nadaljevanja šolanja, poklicih, ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti,
dejavnikih odločanja, štipendijah in še o čem. Učenci z
veseljem prisluhnejo ljudem, ki pridejo iz gospodarstva,
saj jim ti poleg poklicev predstavijo še znanja, ki jih potrebuješ, da si pri delu in v življenju uspešen. »

foto: Arhiv OOZ Celje

Žiga Pavčnik, FERODA, proizvodnja, obnova, servis in
prodaja, d.o.o.:« Letos sem prvič sodeloval v projektu.
Opazil sem, da so udeleženci zadovoljni z izvedbo dogodkov, ker iz »prve roke« pridobijo informacije o določenem poklicu. Verjamem, da bomo učence navdušili za
poklice, ki jih v našem okolju primanjkuje.«

razvoja gospodarstva je med drugimi cilji tudi cilj prilagoditev šolstva na potrebe gospodarstva v regiji. Predvsem
v zadnjem času se je pokazalo pomanjkanje razpoložljivih primernih kadrov. Da osnovnošolci nadaljujejo svoje
izobraževanje v pravi smeri, je zato zelo dobrodošlo, da
spoznavajo nekatere poklice, ki niso splošno znani, na
trgu pa so zelo iskani. Glede na splošno pomanjkanje teh
poklicev, je zaželeno, da nastanejo ti poklici v domačem
okolju. S tem se zagotavlja višja lokalna zaposlenost in
nudenje kvalitetnejših storitev.

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in
pravne zadeve, Mestna občina Celje: »V sprejeti Strategiji

Mestna občina Celje zato z zadovoljstvom ugotavlja, da
se povečuje interes mladih po iskanih poklicih. Želimo, si
da bi se interes povečeval še naprej.«

Delavnice in usposabljanja s podporo
Mestne občine Celje
OOZ Celje, ki letos praznuje 50 let
delovanja, zastopa interese svojega
članstva, kar je njena osnova naloga,
a že več kot 10 let izvaja tudi vrsto
projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja. V letu 2018 je OOZ
Celje postala tudi sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA. Odlično sodeluje
z občinami, iz katerih združuje svoje
članstvo, torej z Mestno občino Celje
ter občinami Vojnik, Štore in Dobrna.
OOZ Celje je vpeta v projekt Mestne
občine Celje - Celje International in
v skupino za spremljanje izvajanja
sprejetega dokumenta Strategije
razvoja gospodarstva na področju
MOC. V letu 2019 je zbornica poleg
aktivnosti v drugih projektih izvedla
tudi 20 delavnic in 5 usposabljanj s
podjetniško tematiko, katerih izvedbo je z ukrepom podprla Mestna občina Celje.
Janko Trobiš, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Sektor za
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gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve, Mestna
občina Celje: »Razširjanje znanja
podjetnikom je dobrodošla podpora,
saj se je tudi tistim ki so vešči predpisov, včasih težko znajti v labirintu
novosti. Za podjetnike je pomembno
tudi, da so seznanjeni z možnostmi
pridobivanja pomoči, ki so jo najbolj
potrebni ob samem zagonu dejavnosti in v kriznih obdobjih. Iz poročil je
razvidno, da je odziv velik, kar nakazuje na to, da je ukrep zelo dobrodošel.«
Tatjana Kragelj, BENI TEHNIG, d.o.o.
udeleženka delavnice: »Takšne delavnice so dobrodošle, da osvežiš
stara znanja in jih nadgradiš z novimi. Predavateljica me je presenetila z zanimivo izvedbo ter odličnim
strokovnim znanjem. Glede na spreminjajoče se poslovno okolje so tovrstna pridobivanja znanj zelo dobra
podpora podjetjem.«

Foto: Izvajalka delavnice Šejla Hodžić,
foto arhiv OOZ Celje

Dobro obiskani dogodki so dokaz,
da so teme res prilagojene ciljnim
skupinam in zajemajo vse od odgovorov na vprašanja, kako stopiti
na lastno podjetniško pot, do osnov
računovodstva, digitalnega marketinga, finančnih vzpodbud, financ,
bilanc in poslovne komunikacije v tujem jeziku. Glede na izkazan interes
in udeležbo so tovrstni dogodki za
podjetja in potencialne podjetnike
res potrebni.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Mednarodna humanitarna akcija
in 21. tekmovanje slikopleskarjev
Zadnji petek v novembru je v Osnovni šoli Ormož v organizaciji sekcije slikopleskarjev pri OZS potekala
tradicionalna humanitarna akcija in
21. državno tekmovanje slikopleskarjev, v kateri je moči združilo kar
130 slikopleskarjev, 80 domačih in
50 tujih. Dejstvo je, da je humanitarna akcija zaradi unikatne promocije
poklica med mladimi odmevna tudi
v evropskem prostoru, kjer je že dobila posnemovalce. Slikopleskarji so
v enem dnevu prepleskali kar 5.000
kvadratnih metrov zidnih in stropnih površin učilnic in hodnikov ter
vsi skupaj opravili kar 1.600 delovnih ur. Vrednost vseh opravljenih del
in materiala po prvih ocenah znaša več kot 80.000 evrov. Na večerni
slovesnosti se je OZS zahvalila vsem
sodelujočim in v tekmovalnem delu
razglasila najboljše tri domače ekipe. Družba JUB, ki v akciji sodeluje
že od vsega začetka, jim je za prva tri
mesta podelila vrednostne nagrade,
najboljša ekipa pa je poleg JUB-ove

prejela še vrednostno nagrado družbe Saint-Gobain Rigips. Z željo, da bi
se čim več šolarjev odločilo za poklic
slikopleskarja, je sekcija slikopleskarjev pri OZS učencem 8. in 9. razreda
predstavila še slikopleskarske tehnike in faze slikopleskarskega dela. Sekretar sekcije Igor Pipan je ob tem še
pojasnil, da je po dolgih letih v obe
srednji gradbeni šoli vpisanih bistveno več dijakov kot pretekla leta, z lanskim letom pa je bilo v to dejavnost
uvedeno tudi vajeništvo. Kako zanimivo, barvito in kreativno je lahko
delo slikopleskarjev, so tako ugotavljali tudi šolarji, ki so v osrednji avli
z razpoložljivimi barvami in drugimi
materiali pri ustvarjanju različnih motivov uživali tudi sami.
Na 21. državnem tekmovanju se je
letos pomerilo 6 slovenskih ekip z 12
slikopleskarji, v humanitarnem delu
pa jih je skupaj pleskalo 118. Med
njimi tudi 32 dijakov in vajencev, 14
domačih - 8 iz Maribora in 6 iz Kranja,

Foto: OZS

18 pa iz tujine. Družba JUB je največja
podpornica akcije že vseh 21. let. JUB-ovi arhitekti iz JUB Design Studia vsako leto pripravijo barvno študijo, ki je
podlaga delu slikopleskarjem, podjetje pa za akcijo zagotovi vse potrebne
barve in premaze iz družine JUPOL.
V tekmovalnem delu je s svojo ekipo sodeloval član OOZ Celje Milan
Roškarić s.p., ki je osvojila 3. mesto. Že 21. zapored pa je v humanitarnem delu prireditve sodeloval
dolgoletni predsednik sekcije slikopleskarjev pri OOZ Celje in upokojeni član Milan Pestotnik.		
Vir: www.ozs.si

Foto: OZS

Srečanje upokojenih
obrtnikov obrtnikov
OOZ Celje
V sredo, 4.12.2019, je v veliki dvorani OOZ Celje potekalo
tradicionalno srečanje sekcije upokojenih obrtnikov pri
OOZ Celje.
Preko 100 udeleženih sta nagovorila predsednik OOZ
Celje Miran Gracer in Eva Špoljar – predsednica sekcije
upokojenih obrtnikov. Srečanje je popestril nastop Okteta Podoglarji.

Foto: arhiv OOZ Celje
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VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. KAJ IN KAKO DOLOČITI V PRAVILNIKU O DELOVNIH RAZMERJIH,
KAR JE DOLOČALA KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO + VZOREC PRAVILNIKA

v torek, 14.1.2020, od 9.00 – 11.30
Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, nekateri delodajalci od 1.1.2020 ne bodo imeli več nikjer določenih
višin navedenih pravic. V ta namen so na OZS pripravili vzorec pravilnika o delovnih razmerjih. V njem so jasno zapisali,
na kakšni ravni so bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa pri posameznih členih delodajalcem pojasnjujeJo, kako
lahko pravice uredijo drugače (bolj ali manj ugodno). Na delavnici bo vsak udeleženec prejel vzorec pravilnika o delovnih
razmerjih, ki ga bo lahko s sprotno razlago predavateljice izpolnil in prilagodil svojemu podjetju.
Vsebina:
• zakaj je dobro imeti Pravilnik o delovnih razmerjih
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi
• pravice in obveznosti med trajanjem delovnega razmerja
• plača, povračila in drugi osebni prejemki
• odgovori na vprašanja in diskusija
Predavateljica:
Staša Pirkmaier, univ.dipl. pravnik, je svetovalka – specialistka na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ima večletne
izkušnje s področja in socialnega prava. Je svetovalka ter predavateljica, avtorica strokovnih člankov v reviji Obrtnik
podjetnik. Sodelovala je kot strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela 2013. Je članica Komisije za ugotovitev
podlage odpovedi o zaposlitvi invalidu.
Pogoji udeležbe:
- stroški udeležbe na posameznika znašajo 48,80 EUR z DDV za člane OOZ s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi
do zbornice.
- za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 146,40 EUR z DDV.
Prosimo, da se do 10.1.2020 prijavite s priloženo prijavnico ali pa izpolnite spletno prijavo na www.ooz-celje.si.
Plačilo kotizacije:
Kotizacijo poravnajte pred pričetkom seminarja na TRR OOZ Celje številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj.
Pisne odjave poslane na martina.recnik@ozs.si upoštevamo do 10.1.2020, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru,
da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

P R I J AV N I C A
(prijavnico pošljite do 10.1.2020 na e-mail martina.recnik@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71 ali pa se prijavite preko spletne
prijavnice na www.ooz-celje.si.
PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________
SEDEŽ: ____________________________________________________
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!),

DAVČNA ŠT.: ______________________________

TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: __________________________________
1. KAJ IN KAKO DOLOČITI V PRAVILNIKU O DELOVNIH RAZMERJIH, KAR JE DOLOČALA KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN
PODJETNIŠTVO + VZOREC PRAVILNIKA
KDAJ:  14. 1. 2020 ob 9.00
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
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50 let Sekcije za promet pri OZS
V soboto, 30.11.2019 je v Moravskih Toplicah potekala
svečana skupščina Sekcije za promet pri OZS. Prevozniki so se zbrali v počastitev ustanovne skupščine svojega
društva, ta je bila 20. januarja 1969 v Mariboru in velja za
začetek organiziranega delovanja slovenskih prevoznikov. Slovenski prevozniki danes združeni pod okriljem
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, letos zato praznujejo 50 let svojega organiziranega delovanja. Zanje
upravičeno velja, da so bili med začetniki obrtniškega
organiziranja in povezovanja pri nas, saj so že decembra
1969 s še dvema sorodnima združenjema ustanovili Zvezo združenj samostojnih obrtnikov za področje obrti, ki je
predhodnica današnje OZS.
Goste je uvodoma pozdravil Peter Pišek, predsednik
sekcije za promet in podpredsednik OZS, pozdrave in čestitke pa so v svojih nagovorih izrazili tudi Violeta Bulc,
evropska komisarka za transport, Franc Vesel, državni sekretar vlade za malo gospodarstvo, Milan Slokar,
predsednik sekcije za cestni transport pri GZS, Dragutin
Kranjčec, predsednik Združenja hrvaških prevoznikov
UHCP in Danijel Lamperger, generalni direktor OZS, ki
je prevoznikom čestital tudi v imenu Branka Meha, predsednika OZS

Foto: A. Šijanec (OZS).

Prevozniki so se za pionirsko delo in razvoj sekcije najprej
zahvalili vsem nekdanjim predsednikom sekcije, Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije pa je najzaslužnejšim članom sekcije podelila tudi svoja najvišja stanovska priznanja.

Strokovno povezovanje slovenskih
prevoznikov

V času Jugoslavije so delovali različni odbori in telesa, ki
so usklajevali interese in pospeševali razvoj transporta in
logistike. Že leta 1969 so tako v Mariboru ustanovili prvo
društvo slovenskih prevoznikov, decembra 1969 pa so
prevozniki s še dvema sorodnima združenjema ustanovili
Zvezo združenj samostojnih obrtnikov za področje obrti,
ki je predhodnica današnje Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije in v tem mesecu praznuje svojih 50 let.
Začetki njihovega organiziranja torej segajo v konec šest-

desetih let, leta 1969 je 28 avtoprevoznikov v Mariboru
ustanovilo svoje društvo. Ustanovni zbor so imeli v začetku leta, 20. januarja in se takoj pospešeno lotili dela. Le
slabega pol leta pozneje, julija 1969, je društvo slovenske
zasebne avtoprevoznike že popeljalo v prvi štrajk proti restriktivni zvezni zakonodaji, ki jim je onemogočala
normalno delo. Protest, ki je potekal v Ljubljani in Mariboru, se je v nasprotju z vsemi pričakovanji za avtoprevoznike končal zelo dobro, saj tedanja slovenska socialistična oblast proti njim ni nastopila z represijo, pa tudi
pozneje je avtoprevoznikom spregledala številne kršitve
zvezne zakonodaje, ki je omejevala njihovo delo in razvoj
panoge ter jim s tem pomagala pri delu in razvoju. Svoj
prvi zbor je sekcija, kot jo poznamo danes, imela v Zvezi
obrtnih združenj Slovenije, predhodnici današnje OZS.
Avtoprevozniki so se takrat oblikovali v sekcijo za promet
in julija 1979 je prvi predsednik sekcije postal mariborski
avtoprevoznik Ernest Draš.
Za prva leta delovanja so bila značilna predvsem prizadevanja za gospodarsko neodvisnost zasebnega avtoprevozništva, ob tem pa je sekcija nedvomno vsem orala
podjetniško ledino in si prizadevala premagati takrat še
zelo močne ideološke predsodke do zasebnega dela. Zasebnim avtoprevoznikom je s tem utirala pot bolj enakopravnim odnosom v primerjavi z drugimi takrat še v celoti
državnimi avtoprevozniškimi podjetji. V naslednjem obdobju, delno že v času samostojne Slovenije, so v ospredje prizadevanj sekcije prišle druge naloge. Aktivnosti sekcije so se usmerile v ureditev pogojev za pridobitev licenc
v skladu z evropskim pravnim redom.
Po letu 2000 je sekcija odprla prostor za vstopanje zasebnih avtobusnih prevoznikov v sistem javnega linijskega
prometa, vsestransko je okrepila tudi partnerstvo z državo, v okviru katerega je kmalu postala sogovornik državi
pri oblikovanju zakonodaje. Najnovejše obdobje dejavnosti sekcije predstavlja njeno vključevanje v evropske
avtoprevozniške organizacije, kjer se sekcija povezuje s
sorodnimi združenji in zvezami ter znotraj njih in skupaj
s partnerji uveljavlja interese svoje stroke. Sekcija ves čas
aktivno sodeluje tudi pri delu meddržavnih komisij za cestni transport, ki rešujejo bilateralno ali regijsko problematiko.
V tej točki se spomnimo nekdanjih predsednikov sekcije
to so prvi predsednik Ernest Draš v obdobju od 1979 do
1983, Danilo Figelj v obdobju od 1983 do 1986, Dušan
Jarc v obdobju od 1986 do 1990, Rafael Srabotič v obdobju od 1990 do 1994, Ivan Sešel v obdobju od 1994 do
1998, Darko Hlupič v obdobju od 1998 do 2002, Mirko
Gliha v obdobju od 2002 do 2004 in Andrej Klobasa v obdobju od 2004 do 2017.

Sekcija danes

Sekcija je v zadnji aktualni mandat vstopila kadrovsko
prenovljena, v ospredje pa so s tem prišle tudi nove pri-
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aktivnih mešanih strokovnih komisij, na katerih lahko
državi izpostavlja problematiko in predloge ter skupaj z
njo oblikuje rešitve še v realnem času. Sekcija se aktivno
vključuje tudi v oblikovanje evropske zakonodaje, svoje
predloga predstavlja tako strokovnim organom kot našim evropskim poslancem ter jim po svojih močeh tudi
pomaga pri uveljavitvah pravih rešitev.

Foto: A. Šijanec (OZS).

oritete in način njenega delovanja. Usmerjena je predvsem v zagotavljanje boljših pogojev dela tako prevoznikov kot njihovih voznikov. Sekcija deluje projektno in s
tem aktivno pokriva široko paleto področij, ki se dotikajo
prevozništva. Problematiko analizira, išče rešitve, podaja
predloge in jih skuša tudi uveljaviti.
Ker razlik med velikimi in malimi ni več in ker je večina
prevozniških podjetij tako ali drugače v zasebni lasti, je
v ospredju povezovanje skupnih interesov vseh prevoznikov in s tem sodelovanje obeh stanovskih organizacij, ki pri nas združujeta prevoznike. Pri tem ne smemo
biti skromni in si priznajmo, da prav sekcija za promet pri
OZS, daje ključne pobude in zagon aktivnostim ter izkorišča to, kar ji je že zgodovinsko dano, upornost, iskrena
prizadevanja in vera v boljši jutri.
Sekcija za promet aktivno sodeluje tudi s široko paleto
državnih organov in institucij, ki se bodi si strokovno ali
zakonodajno dotikajo njihove dejavnosti. Prizadeva si za
sprotno reševanje problematik in daje pobude za vrsto

Foto: A. Šijanec (OZS).

10

DECEMBER 2019

Tako se v zadnjem času rešujejo problemi cestninjenja v
prostem pretoku vozil, ki je pri nas že skoraj popolnoma
vpeljano, rešuje se delovna zakonodaja vezana na zaposlovanje tujih voznikov, preganjajo se slamnata podjetja
in nelojalna konkurenca, zagotavlja se korekten in dosleden nadzor, oblikujejo se sheme subvencij pri nabavi najrazličnejše opreme in vlaganj v ekološko sprejemljivejša
vozila, odpravljajo se zastoji na mejnih prehodih, usklajujejo se številni strokovni predpisi, ti se posodabljajo in postajajo bolj življenjski, iščejo se rešitve za nemoteno delo
na globalnem trgu, aktivno pa se spodbuja tudi izgradnja
prepotrebne infrastrukture.
Sekcija pa ne pozablja tudi na strokovno povezovanje in
druženje. Med drugim je tako skupaj s partnersko zbornico uspešno uveljavila Srečanje prevozniških družin in
prevozniških podjetij Slovenije, ki je postalo nov praznik
slovenskih prevoznikov in vsako leto sedaj že tradicionalno združi dobrih 2000 prevoznikov, članov njihovih družin, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in predstavnikov
države ter strokovnih služb iz domovine in tujine.
Za vse to in še več si prizadeva ekipa članov upravnega
odbora, ki vsak zase vodijo delo svojih projektnih delovnih skupin za posamezna področja. Sekcija se namreč
zaveda, da mora čim prej zagotoviti optimalne pogoje
za izvajanje svoje dejavnosti, kar ne bo koristilo le njej,
ampak celotni državi, ki geostrateško leži na eni najbolj
izpostavljenih prometnih poti, to pa moramo izkoristiti,
tako stroka kot družba v celoti.
Vir: www.ozs.si
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec NOVEMBER 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2019 1.712,11
€. 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 2018 je 35,02 % (Ur.l. RS 17/2019).

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom,
opravljeno od 1.1.2019 dalje znaša 886,63 € (Ur.l. RS
83/2018).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja letu 2019 (vir: obvestilo
FURS 19. 12. 2018)

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec NOVEMBER 2019 upoštevajte 20 delovnih dni in 1 praznik - 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

668,44
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668,44

1.700,00

106,95 +27%

nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47 +34%

nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93
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nad 4.000,00

5.908,93
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+50%
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5.908,93

1.911,95
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MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2019:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

do
930,53

930,53

znaša splošna
olajšava v

1.109,74

1.109,74

543,32
275,22 + (1.660,18 –
(1,49601 x bruto dohodek))
275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 €.

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.
2019 dalje v višini 35,05 € (Ur.l.RS 17/19), nakazati na
PDP ZPIZ: 01100
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %
od PP) v znesku 8,88 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 26,65 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 35,53 € 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 za leto 2019 (40-urni delovni teden)

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

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

21 (168)
19 (152)
21 (168)
21 (168)
21 (168)
19 (152)
23 (184)
21 (168)
21 (168)
22 (176)
20 (160)
20 (160)
249 (1992)

2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
0
1 (8)
1 (8)
2 (16)
12 (96)

23
20
21
22
23
20
23
22
21
23
21
22
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 €
3.302,70 €

Št. ur na
mesec
184
160
168
176
184
160
184
176
168
184
168
176
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 vezaOd 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 2019 znaša 56 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače
zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 EUR).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2019
do 31. 12. 2019, znaša 941,67 € (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018
znaša 1.681,55 €).
Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – NOVEMBER 2019
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.626,95

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

976,17

5.694,33

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

151,31

882,62

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,17

30,18

131,29

765,89

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

1,96

11,38

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
PP2017 1.681,55 = 1.008,93 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): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 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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