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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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OOZ Celje prejela visoko priznanje Mestne občine Celje

Prejemniki priznanj MOC 2020, foto: Gregor Katič

V veliki Narodnega doma se je v četrtek, 4.6.2020, odvila
podelitev priznanj Mestne občine Celje. Ponosni smo, da
je letos med prejemniki visokih priznanj tudi naša zbornica.
Mestni svet Mestne občine Celje je Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje za več kot 50-letno uspešno
nudenje podpore obrtnikom in podjetnikom in prispevek
k razvoju obrtno-podjetniške dejavnosti podelil bronasti
celjski grb. Priznanje je v imenu zbornice prevzel podpredsednik Peter Pišek.
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je v svojem nagovoru med drugim povedal:
»Za nami je obdobje, kot ga še nismo doživeli, niti ga nismo

Foto: Saša Pukl

pričakovali ali bili nanj pripravljeni, a smo se z njim po moji
oceni zelo dobro soočili. Vesel sem, da sem bil priča tolikšni
solidarnosti in nesebičnosti, kot so ju pokazali mnogi posamezniki, pa tudi podjetja. Na srečo smo številne projekte
lahko nemoteno izvajali naprej, čeprav smo nekatera gradbišča za nekaj časa zaprli, ponekod pa so dela potekala celo
hitreje, kot bi sicer. Zato se imamo kljub posledicam epidemije česa veseliti. Odličnost vsake skupnosti je pravzaprav
odličnost ljudi, ki jo sestavljajo.
Ponosen sem na vas, spoštovani prejemniki najvišjih priznanj. Zahvaljujem se vam, ker delate to mesto edinstveno.
Hvala, ker nikoli ne obupate, ker verjamete vase, v svoje delo
in v to mesto. Vsak od vas je v Celju svetla zvezda, ki mnogim
kaže pot. Vsak od vas je marsikomu zgled in navdih.« (vir:
MOC)

Udeleženke ABC podjetništva lahko dobijo
3.000 EUR spodbude
Pred kratkim je 200 udeležencev uspešno zaključilo spletno podjetniško usposabljanje »ABC podjetništva.« Med
njimi je bilo 106 podjetnic začetnic, ki se lahko prijavijo
na javni natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic. Rok za prijavo
je 15. junij 2020, do 12. ure.
V okviru javnega natečaja bo 70 podjetnic z najbolje ocenjenimi vlogami prejelo brezplačno mentorsko pomoč za
pripravo ustrezne predstavitve svojega poslovnega modela. Na oktobrskem poslovnem dogodku bodo v obliki
kratkih predstavitev (pitchev) predstavile svoj poslovni
model, najboljših 35 pa bo prejelo finančno spodbudo za
uspešnejši začetek samostojne poslovne poti. SPIRIT Slovenija že vrsto let intenzivno spodbuja brezposelne ženske s terciarno izobrazbo k vključevanju v žensko podjetništvo, torej, da bi za svojo prihodnjo karierno pot izbrale

samozaposlitev oziroma ustanovitev lastnega podjetja. V
začetku leta 2019 sta SPIRIT Slovenija in DOBA fakulteta
pripravili spletni program podjetniškega usposabljanja
za podjetnice začetnice »ABC podjetništva«. Namen programa je bil ženskam, ki so podjetnice začetnice, omogočiti priložnost za razvoj podjetniških kompetenc. Letos je
program, ki se je pravkar zaključil, potekal na petih SPOT
točkah.
Tudi v prihodnje bo agencija skupaj z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo organizirala in podpirala dogodke za mreženje podjetnic. Javni natečaj
je na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/mojspletni-prirocnik/33401-natecaj-za-podelitev-financnihspodbud-za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovopredstavitev-podjetnic-zacetnic-2020.
(vir: SPIRIT Slovenija)
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Čakanje na delo v juniju 2020 za vse
delodajalce
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) za vse delodajalce,
ki izpolnjujejo pogoje, v juniju 2020 prinaša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja (UL
RS 80/20). Z 31. majem so tudi prenehale veljati določbe
ZIUPPP, ki so urejale čakanje na delo. Ukrep čakanja na
delo je združljiv z ukrepom subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako bo delodajalec lahko imel
nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.
Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more
uveljavljati delodajalec:
- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje
se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje
tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
vloge;
- če je nad njim uveden postopek stečaja.
Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po
njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v
celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni
prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10
% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če
v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi
tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10
% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do
12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi
letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upraviče-

nec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.
Prihodki so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za
starševsko varstvo.
Nadomestilo plače delavcu in sredstva povrnjena delodajalcu
Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do
nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1,
ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače. Ta višina nadomestila plače velja za vse delavce, ki delajo pri upravičenih delodajalcih, četudi delodajalec ne bo uveljavljal
ukrepa. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače (to je 80 % od
80 %) in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50
EUR bruto I). V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, je
vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna
zavarovanja.
Delavec ima dolžnost, da se v tekočem mesecu vrne na
delo do 7 delovnih dni. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ. ZRSZ pojasnjuje, da bodo določbo
26/2 ZIUOOPE, ki določa, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo dolžnost, da se na zahtevo delodajalca
vrne na delo do 7delovnih dni v tekočem mesecu, tolmačili na enak način, kot po ZIUZEOP.
Obveznosti delodajalca:
- delavcu mora v roku izplačati nadomestilo plače,
- ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo,
- če delavca pozove, da se vrne na delo, o tem predhodno obvesti ZRSZ,
- v času prejemanja nadomestila ne sme delavca odpustiti.
V primeru kršitve od prve do tretje alineje mora prejeta
sredstva vrniti.
Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Subvencioniranje skrajšanja delovnega
časa od 1. junija dalje
Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno
subvencionirala delo s krajšim delovnim časom.
Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija
do 31. decembra 2020. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja
(UL RS 80/20).
Vlogo bo na ZRSZ mogoče oddati od 12.6.2020 dalje.
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Delodajalec bo subvencijo dobil na podlagi vloge na
ZRSZ, ki jo bo moral vložiti najkasneje v 15 dneh od
odreditve. Delodajalec bo moral v vlogi poimensko
navesti delavce, ki bodo delali s krajšim delovnim časom
in koliko ur na teden bodo delali. Spremembe znotraj
meseca ne bodo možne. Seznam prejemnikov subvencije
in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo
informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ZRSZ.

INFORMACIJE OOZ CELJE
Komu delodajalec lahko odredi delo s krajšim delovnim
časom:
Delodajalec lahko delo s krajšim delovnim časom, vsaj
20 ur/teden, odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni
za polni delovni čas. Odreditev dela s krajšim delovnim
časom ni mogoča delavcu:
– ki mu zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi teče
odpovedni rok,
– ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in
prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen
do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o
zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu.
Upravičeni delodajalci:
Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:
– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v PRS vpisan pred
13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi
pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in
– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne
more zagotavljati najmanj 90 % dela (to pomeni, da jim
ne more zagotavljati dela za vsaj 36 ur/teden).
Če ima delodajalec zaposlena dva delavca, en delavec
predstavlja 50 %, zato lahko le enemu ali obema odredi
delo s skrajšanim delovnim čas. Če delodajalec zaposluje tri
delavce, en predstavlja dobrih 33 % (zato lahko odredi delo
s skrajšanim delovnim časom le enemu, dvema ali trem
delavcem), če zaposluje štiri, en predstavlja 25 % (zato lahko
odredi delo s skrajšanim delovnim časom le enemu, dvema,
trem ali štirim delavcem), če jih zaposluje 10, pa en predstavlja
minimalnih 10 % (zato lahko odredi delo s skrajšanim
delovnim časom najmanj enemu ali do deset delavcem).
Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim
delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s
skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo
takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve, posvetovati
s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni,
pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata
oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata
niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem
odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen
način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s
skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim
delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno
delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za
sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje.
Odredba:
Delodajalec bo delavcu odredil delo s krajšim delovnim
časom z odredbo/sklepom. V njem bo moral napisati:
obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši
od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja dela
s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega
časa ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja
odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z
delom, možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno
opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila
plače. Brezplačen vzorec odredbe najdete tukaj: https://
www.svetovanje.si/svetovanje/vzorci.

Vodenje evidence o izrabi delovnega časa:
Delodajalec mora na podlagi Zakona o evidencah na
področju dela in socialne varnosti voditi dnevno evidenco
o izrabi delovnega časa za vsakega delavca. Na podlagi
ZIUOOPE pa bo moral za vsakega delavca ob njegovem
prihodu vpisovati še uro prihoda in ob njegovem odhodu
uro odhoda delavca (ne oboje ob koncu delovnika).
Delodajalec bo moral sporočiti ZRSZ, da je delavcu
odredil delo s skrajšanim delovnim časom, najkasneje v
roku 3 delovnih dni od dneva odreditve na: obvestilacas@
ess.gov.si.
Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO
delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo
s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega
dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga
k vlogi za dodelitev subvencije. Namen sporočanja je
možnost kontrole vodenja evidence s strani IRSD.
Višina nadomestila plače delavca in višina subvencije:
Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del
plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz
na delo, malica, …). Za čas, ko delavec ne bo delal (to je čas
za katerega mu je bil delovni čas skrajšan) pa mu pripada
nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 (kot
za čakanje na delo iz poslovnega razloga). Pri poročanju
na REK obrazcih ne bo nobenega posebnega poročanja,
glede na to, da je subvencija določena v fiksnem znesku.
Mesečna subvencija, ki jo bo dobil delodajalec za vsakega
delavca, ki bo delal s krajšim delovnim časom znaša:
– 448 EUR če bo delal od 20 do vključno 24 ur tedensko,
– 336 EUR če bo delal od 25 do vključno 29 ur tedensko,
– 224 EUR če bo delal od 30 do vključno 34 ur tedensko.
– 112 EUR če bo delal 35 ur tedensko (polni delovni čas
lahko znaša od 36 do 40 ur/tedensko).
V kolikor delavec ne bo delal s krajšim delovnim časom
celoten mesec (ali bo na dopustu, bolniški, …), se bo
subvencija ustrezno preračunala na sorazmerni del.
Obveznosti delodajalca:
- delavcem mora redno izplačevati plačo in nadomestilo
plače,
- v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po
tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je
odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati
pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih
razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih
delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec
za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali
ZIUZEOP in
- ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno
razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če
to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s
skrajšanim delovnim časom.
Sankcija za nespoštovanje je vrnitev vseh sredstev s
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega je to prekršek,
za katerega je predpisana globa.
Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
JUNIJ 2020
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA
USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ena izmed 7 partnerjev SPOT svetovanje SAVINJSKA, je v obdobju od marca do maja 2020 izvedla usposabljanja za podjetnike/podjetnice začetnike/ce v okviru usposabljanja ABC podjetništva na točkah SPOT Svetovanje, ki je potekalo v petih regijah RS in sicer v SPOT Gorenjska,
Goriška, Savinjska, Podravje in Osrednjeslovenska.
Usposabljanje, ki ga ﬁnancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru aktivnosti SPOT svetovanje SAVINJSKA, je vsebovalo naslednje vsebinske sklope:
1. modul: Začetek podjetniške poti
2. modul: Preverjanje poslovne ideje
3. modul: Osnove trženja
4. modul: Digitalizacija poslovanja
5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja
Z usposabljanjem so si potencialne podjetnice in podjetniki pridobile/li naslednje kompetence: učinkovita
komunikacija in predstavitev, prepoznavanje in ocena idej in potreb na trgu, sprejemanje odločitev, vodenje
in upravljanje podjetja, osnovna pravna in ﬁnančna znanja, timsko delo, usmerjenost k rezultatom, doseganje
cilja, pripravljenost na spremembe, trženje, načrtovanje poslovnega modela po metodi canvas, seznanjenost s
podjetniškim podpornim okoljem.
Moduli so bili sestavljeni iz usposabljanja in individualnega dela udeležencev. Prva dva modula smo izvedli
klasično v obliki predavanja in delavnic, potem pa smo se vsi znašli v t.i. brezstičnem času pandemije coronavirusa COVID 19. Takoj smo pristopili k možnosti izvedbe modulov preko webinarjev, kar smo tudi realizirali
po potrditvi te oblike izvajanja s strani SPIRIT-a. Iz analize prejetih anket udeležencev je razvidno, da so bili
zadovoljni z izvedbami, čestitali so nam, da smo bili tako ﬂeksibilni in inovativni, da smo ostali v predvidenem
časovnem okviru izvajanj in da si še želijo takšnih in podobnih praktičnih vsebin uporabnih na samostojni
podjetniški poti. Te informacije so nam tudi vzpodbuda za nadaljnje delo na tem področju.
Ob zaključku so vsi, ki so opravili celotno usposabljanje in individulano delo, prejeli potrdila.
Usposabljanje je tudi tesno povezano z natečajem SPIRITa za podelitev ﬁnančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020. Namen natečaja je namreč nagraditi najboljših
petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri
vzpostavljanju lastnega podjetja. Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure. Dodatne informacije v
zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.
Vir:
-https://www.spiritslovenia.si/razpis/339
Mag. Tatjana Štinek,
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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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec MAJ 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2020 1.758,27
€. 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 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018).

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 MAJ 2020 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

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 – MAJ 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 EURUR
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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