Krpanov glas

Krpanov glas

Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic
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Cerknica

Logatec

Postojna

Vrhnika

Davčni obračun in
obdavčitev normirancev

Rekordnih
tristo članov

Kriptovalute:
tveganje ali priložnost?

Na zbornici spet
izobraževalni dogodki

Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
spletna stran: www.oozc.si
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90
gsm: (051) 642 540
uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednik: Anton Cvetko
Sekretarka: Silva Šivec

predsednik Anton Cvetko

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Franci Šemrl

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: www.ooz-logatec.si
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
gsm: (051) 651 538
uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20
gsm: (051) 307 349
uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretarka: Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
tel.: (01) 755 77 40
gsm: (051) 619 215
uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
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Predsednik: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar
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Krpanov glas Obvestila OOZ

Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica),
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 3000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
ISSN številka:
2232-3104 (tiskana izdaja),
2670-580X (spletna izdaja)
Fotografija na naslovnici: Vztrajati in obstati tudi v težkih dneh.
Saj bo spet pomlad! Foto: splet
Izdajatelj:

Uredniški odbor:

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena
1/1 stran (A4)
200 €
½ strani (A5)
150 €
¼ strani (A6)
100 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
Križanka
100 €
Oglas na zadnji strani:
+ 40 %
Oglas na predzadnji strani:
+ 20 %

za člane 40 % popusta

120 €
90 €
60 €
45 €
60 €

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna
posebej.
Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Aktualno

Opomnik: Davčni obračun

V primežu stiske

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2020. Ob pripravi zaključnega računa morate preveriti, ali izpolnjujete pogoje
za morebitno prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Pojavljajo se
ugibanja ali bo rok podaljšan, vendar do zaključka redakcije glasila te informacije s strani Ajpesa ali Fursa še nismo prejeli.

Pozdravljeni, bralci Krpanovega glasa.
Po deseti letih v osveženi podobi.

Opomnik: Poročilo o embalaži
Letno poročilo o embalaži in odpadni embalaži je potrebno oddati do 31.
marca. Aplikacijo za poročanje in več informacij najdete na spletni povezavi
okolje.arso.gov.si/embalaza. Vabljeni tudi na brezplačen spletni strokovni
seminar o odpadni embalaži, ki bo 9. marca 2021 na OOZ Cerknica, in na katerem boste lahko izvedeli številne koristne informacije.

Koda 95 za zamudnike
OZS je razpisala redna usposabljanja voznikov, ki so namenjena predvsem »zamudnikom«. Država je namreč vsem, ki jim je koda potekla po 15. 11. 2020, veljavnost vozniških dovoljenj podaljšala do 31. 12. 2021. Ostalim »zamudnikom«,
ki imajo »dolg« še iz preteklosti (ki jim je koda potekla pred 14. 11. 2020), pa so
namenjeni naslednji termini usposabljanj: program 2017 – 6. 3.; program 2018
– 7. 3.; program 2019 – 13. 3.; program 2020 – 14. 3. 2021.

Novi zneski minimalne plače
in socialnih prispevkov
Nov znesek minimalne plače je 1.024,24 EUR. Ta je bil 28. 1. 2021 objavljen v
Uradnem listu št. 12/21 in se uporablja za delo, opravljeno od 1. 1. 2021 dalje.
Višina prispevkov za socialno varnost za »popoldanski s. p.« se je s 1. 1. 2021
zvišala na 75,17 EUR, vnovično zvišanje pa bo s 1. 4. 2021.
Višina minimalnih prispevkov za socialno varnost za »polni« s. p. pa bo od 1. 2.
2021 dalje znašala predvidoma 425,44 EUR (znesek bo FURS objavil v začetku
marca).
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Ženskam
in materam
iskreno voščilo
za praznika
v marcu.
Uredništvo KG

Štirje meseci, pa smo spet med vami.
Epidemija je prekrižala premnoge načrte. Vaše, tudi naše. Kaj vse se je – ali pa
se tudi ni – dogajalo v tem času! Bolezen
sama, grozljiva in preteča, ohromljeno
gospodarsko življenja, omejeni stiki, hlastanje po ukrepih, ki naj bi omilili stisko.
Ukrepi so se menjavali, da si jim komaj
sledil, si celo nasprotovali. Vlada je ukrepala, kolikor je zmogla in znala, mediji
so nas zasipali z zastrašujočimi vestmi in
brezmejnim, že kar obsedenim nasprotovanjem vladnim ukrepom, natančneje
njenemu predsedniku.
Kam pripelje postavljanje absolutne
osebne svobode nad pravice drugih, se
je odrazilo v številu žrtev epidemije. Sam
lahko tvegam okužbo. Nimam pa pravice, da jo trosim naokoli, niti med svojimi
najbližjimi ne! »Znabiti, da kdor zdaj vesel prepeva, v mrtvaškem prtu še pred
koncem dneva molče trobental bo: Memento mori!«, je zapisal pesnik, katerega
dan smo februarja počastili z državnim
praznikom.
Predolg uvod, res. V nekaj besedah pač ni
mogoče povzeti stisk, dilem obrtnikov in
podjetnikov v minulih mesecih. Tudi ne
razjasniti odprtih vprašanj in nedorečenih odgovorov nanje. Zbornica je z vsemi silami, skušala odločevalcem prikazati
verjetne učinke posameznih ukrepov.
Resda noben splošni akt ne more zaobseči vseh situacij, v katerih se znajde posameznik; kar je dobro zame, zate morda ni.
Ocene smotrnosti ukrepov so lahko zelo
različne. Na območnih zbornicah so pregorevale komunikacijske linije, nešteta
vprašanja so terjala odgovore. Zaposleni
so svetovali, spodbujali, skupaj s člani in
nečlani iskali rešitve, usmeritve, a so bili
v precepu tudi sami. Ponekod pa so ob
vsem tem le organizirali tudi virtualne
dogodke!
Epidemija je bila sila, ki nas je presegala. Morda še ni rekla zadnje. Storimo, kar
moremo, da se umiri!
Med vami bo KG spet čez dva meseca.
Urednik
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Obvestila OOZ Cerknica

Težko leto 2020

Foto: S. Š.

Ob pričetku leta 2020 se nikomur ni sanjalo, da bo korona
virus tako zaznamoval delo in življenje v prihodnjih mesecih. Kljub trditvam nekaterih, da gre za izmišljeno in če že
to ne, vsaj nenevarno zadevo, »gripco«, kot nekateri to bolezen ljubkovalno imenujejo, podatki in izpovedi tistih, ki
so doživeli bolezen in se še soočajo z njenimi posledicami,
govorijo povsem nekaj drugega. Enakega mnenja so tudi
tisti, ki se pod skafandri vsak dan ukvarjajo s kovidnimi bolniki, tudi na pediatrični kliniki, z najmlajšimi. Kakšne so in
bodo posledice pa v resnici nihče ne ve. Le upamo lahko
na najboljše.
Lanski marec je tudi v podjetniške vode prinesel začetek
turbulentnega obdobja. V obrtno-zborničnem sistemu
smo se in se še trudimo s pojasnili, obveščanjem in organiziranjem spletnih seminarjev, zagotavljanjem dovolj informacij glede odlokov, interventnih ukrepov in vseh mogočih zagat, ki jih članom prinaša vsakdan.

Maske, maske. Tokrat ne pustne. Zaščitne.
Upravičencem jih je delila Janja Mihelčič

Obisk občin

V teh dneh boste podjetniki na zbornici lahko ponovno
prejeli maske, o delitvi boste obveščeni po elektronski pošti. Razpis je še vedno odprt in se lahko tisti, ki izpolnjujete
pogoje, še vedno prijavite k brezplačnemu prevzemu.

V času epidemije smo se, ob upoštevanju ukrepov, sestali z
župani in drugimi predstavniki vseh treh občin: Cerknica, Loška dolina in Bloke. Beseda je tekla o strategiji razvoja podjetništva in podjetniških con ter ukrepih posameznih občin na
področju finančnih spodbud za drobno gospodarstvo.

Člani o epidemiji

Predvidoma bo že v marcu objavljen javni razpis Občine
Cerknica za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja. Pogoji razpisa se glede na preteklo leto ne spreminjajo.

Aleš Doles, zaključna gradbena
dela, Cerknica:

V Občini Loška dolina proračun za leto 2021 še ni potrjen,
predvidoma pa bosta tako, kot v preteklem letu podjetni-

»Prav je, da se zavedamo odgovornosti do sebe in drugih, saj le z
odgovornim ravnanjem, tudi nošenjem mask, preprečujemo okužbe.
Interventni ukrepi države so dobrodošli in dobri. Je pa tudi v tej situaciji, tako kot v vsaki, težko ustreči
vsem. Taki smo.«

Foto: S. Š.
V Cerknici smo se srečali z županom Markom Ruparjem in višjo svetovalko za stike z javnostjo in gospodarstvo Jasno Zalar
... v občini Loška dolina pa z županom Janezom Komidarjem in poslovno sekretarko Natašo Poje

Rihard Milavec, avtoprevozništvo, Bezuljak:
»Prebolel sem virus, blažjo obliko.
Starša sta bila hospitalizirana, sta
se izvlekla, čeravno je slabo kazalo.
Ukrepi so dobri, tudi to, da imamo
možnost prejeti brezplačne maske.
Nikoli pa za vse ne bo prav.«

Foto: S. Š.
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»Smo družinsko podjetje, kjer je laže
potrpeti in razumeti tudi take situacije, kot jo je povzročil virus. Je pa ob
upadu dela in posledično prometa, s
katerim se srečujemo glede na situacijo, pomoč države dobrodošla. In
tudi brezplačne maske.«

Vse foto: S. Š.

marec 2021

Slavko Petrič, avtokleparstvo,
vulkanizerstvo, Topol:

Krpanov glas
kom na voljo dve vrsti spodbud in pomoči, Javni razpis za
omilitev posledic virusa kovid ter spodbude za mlada podjetja do treh let.
Tudi v Občini Bloke se v marcu ponovno odpira javni razpis, namenjen novemu zaposlovanju in samozaposlovanju.
Spremljajte občinske spletne strani, z informacijami in
nasveti pa smo vam na voljo tudi na zbornici.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Davčni obračun, obdavčitev
normirancev
V pripravi je novi PKP-9. Pričakuje se, da bo tako kot v lanskem
letu, poleg vsega ostalega, prinesel tudi prestavitev roka
za oddajo davčnih obračunov in poročil Ajpes-u. Odprto
ostaja tudi vprašanje, ali bomo za leto 2020 upoštevali olajšave in izgube zgolj v višini 67 %, kar je uzakonila prejšnja vlada
in ali bo upoštevan predlog novi vladi, da se zaradi korona
situacije izvajanje prestavi na naslednje leto oz. spremeni in
se za letos obračunava davek enako kot doslej.

Obvestila OOZ Cerknica
eur, za april in maj 700 eur, za zadnje trimesečje 2020 pa
1.100 eur. Temeljni dohodek se iz prihodkov v obračunu izvzame, prispevki ne. Posebej naj opozorimo na to, da je bil
v prvem valu epidemije temeljni dohodek nižji, ker je prihajalo do oprostitve plačila prispevkov, v drugem valu višji,
izvzame se temeljni dohodek v prejeti višini. Posebej bodite
pozorni na to, kam je bil temeljni dohodek nakazan, da bi
česa ne izpustili, saj so nekateri zavezanci prejeli temeljni
dohodek na osebni račun.
V davčnem obračunu na portalu FURS se tudi že izpiše podatek o vplačani akontaciji davka. Za april in maj so bili
zavezanci oproščeni plačila akontacije, zato se podatki pri
mnogih razhajajo. Upoštevajte vpisani davek v obrazcu
(10 akontacij).
Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Redno usposabljanje - KODA 95
Določili smo datum, sobota, 19. 6.2021, v upanju, da bo
tako kot lansko leto v tem času usposabljanje z upoštevanjem ukrepov mogoče izpeljati. Prijave sprejemamo.

Pri oddaji bilanc za leto 2020 se pojavlja tudi vprašanje,
kako finančne pomoči države, čakanje, krajši delovni čas,
karanteno, varovanje otrok, temeljni dohodek, delno izgubo dohodka pravilno zavesti v davčne obračune in hkrati
tudi ugotoviti upravičenost tovrstnih pomoči in pripraviti
tudi morebitna povračila.
Kar nekaj nejasnosti in vprašanj se dnevno pojavlja glede
oddaje davčnih obračunov za normirance.
Kljub temu, da so davčni obračuni za slednje enostavni in
se jih računovodje običajno lotijo na začetku, oziroma jih
oddajajo med prvimi, moramo spomniti, da je zadeva letos
malce drugačna kot običajno in se že izvajajo popravki za
nazaj.
Osredotočili se bomo na samostojnega podjetnika, normiranca, pri katerem se srečamo z naslednjimi oprostitvami
prispevkov:
- oproščeni prispevki 50% ali 30% PIZ na podlagi prvega vpisa v poslovni register,

Odšla sta

- oproščeni prispevki PIZ na podlagi odločbe Sklada
RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

V januarju smo se na cerkniškem pokopališču poslovili od
Štefke in Franceta Zgonca, s katerima je zbornica štiri
desetletja delila lastništvo hiše. Frizerka Štefka je bila ena
prvih članic zbornice, glavnik in škarje sta bila več desetletij del njenega življenja. Spominov in zgodb za debelo
knjigo. Eno sem pred leti ujela v fotografski aparat.

FURS je zavzel stališče, da so tovrstni prispevki kot stroški
že zajeti v priznanih 80% normiranih odhodkih, tako je potrebno oproščene prispevke na drugi strani vključiti v prihodke. Mnogi navedenemu oporekajo, je pa z vidika pravičnosti in dvostavnega knjigovodstva tolmačenje umestno in
pravilno.
Torej, pri oddaji davčnega obračuna za normiranca je potrebno med prihodke vključiti tudi vse oproščene prispevke ter temeljni dohodek, ki je znašal za marec 350

Hvala jima za vse dobro. Naj počivata v miru.
Nadaljevanje na str. 9
Pripravlja
Silva Šivec
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- oproščeni prispevki – korona marec, april, maj 2020,
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Obvestila OOZ Logatec

Razdelili 100.000 mask

book izvedli oglaševalske kampanje s predstavitvami članov
in nečlanov teh z odloki zaprtih dejavnosti. Vse promocijske
aktivnosti so na družbenih omrežjih dosegle kar 10.000 ljudi.
Deležne so bile številnih pozitivnih komentarjev ter se hitro
širile po družbenem omrežju, zlasti z medsebojno izmenjavo od uporabnika do
uporabnika.

Novembra 2020 in februarja 2021 smo na OOZ Logatec,
v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
skupno 350 logaškim obrtnikom in podjetnikom (z 1 do 4
zaposlenimi) razdelili 100.000 brezplačnih zaščitnih mask za
več kot 700 zaposlenih delavcev v malem gospodarstvu.
Razpis je do porabe mask še odprt, prijave na www.ozs.
si/maske.

Foto: arhiv OOZ

V novembru smo izdali tudi
katalog članov OOZ Logatec, ki je dostopen na spletni strani zbornice in spletni
strani Občine Logatec.

Napetost pri delitvi mask – 300 V

Hitra testiranja v ZD Logatec

marec 2021

Zdravstveni dom Logatec se je kot eden od najbolj proaktivnih zdravstvenih domov v Sloveniji takoj odzval na
pobude logaške obrtne zbornice in malega gospodarstva
za nujna hitra testiranja HAGT. Tako dvakrat tedensko - ob
ponedeljkih in četrtkih - izvaja brezplačna hitra testiranja za
covid-19 za zaposlene v dejavnosti prodaje blaga in tistih
storitvenih dejavnostih, za katere je z odloki vlade obvezno
testiranje določeno (kozmetični in frizerski saloni; jezikovne
šole; pozor – vse storitve izdelave, vzdrževanja in montaže končnim potrošnikom …).
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Podjetniki in vsi tisti, ki morajo imeti negativen test zato,
da lahko opravljajo storitve, pošljejo prijavo zase oziroma
za svoje zaposlene na: hagt@zd-logatec.si. V prijavi obvezno navedejo ime in priimek, podjetje in dejavnost, ki jo
izvajajo, za vsako osebo, ki jo prijavijo. O terminu in lokaciji
testiranja za vsakega prijavljenega zaposlenega bodo obveščeni po elektronski pošti. ZD prosi, da se vsi prijavljeni
držijo dodeljenih terminov.

Pomoč članom v času epidemije
V obdobju popolnega zaprtja številnih dejavnosti smo na
zbornici aktivno pristopili k promociji dejavnosti, ki so utrpele največjo škodo. O oktobrski promociji gostincev, ki ponujajo dostavo in prevzem hrane, smo že pisali v prejšnjem
Krpanovem glasu. Decembra pa smo nadaljevali s kampanjama za promocijo logaških frizerk in kozmetičark ter trgovcev
z gradbenim in tehničnim materialom, pohištvom in belo
tehniko. Za vse te panoge smo na družbenem omrežju Face-

Ves čas pa so dežurne številke zbornice za informacije in tolmačenja članom
na razpolago vse dni v tednu, 24 ur na dan.

Naslovnica Kataloga članov

Gradnja krožišča pri OC
Zaradi gradnje krožišča pri obrtni coni Logatec bo vzpostavljena delna zapora na Obrtniški ulici – državni cesti v obdobju od 1. 3. do 31. 8. 2021. V zadnji, šesti fazi, torej v času
asfaltiranja, pa bo popolna zapora in s tem onemogočen dostop do industrijsko-obrtne v dogovoru z vodjo gradbišča.
OOZ Logatec je od izvajalca del zahteval, da nas o popolni
zapori predhodno obvesti ter da je zapora čim krajša v izogib motenega gospodarskega in podjetniškega delovanja v
tej obrtni coni. Po zagotovilih pristojnih bo popolna zapora
samo en dan, in sicer na eno od sobot v avgustu.

Dejavna SPOT točka
Obrtno-podjetniška zbornica Logatec opravlja storitve točke SPOT – Slovenske poslovne točke (prej VEM.) kot edina
na območju upravne enote Logatec. Za leto 2020 njena »bilanca« kaže 93 novoustanovljenih s.p. in 17 d.o.o..
Vsem omenjenim je nudila tudi brezplačno svetovanje, ki
pride mladim podjetnikom še kako prav na začetku podjetniške poti. Dejavnost delno sofinancira tudi Občina Logatec iz občinskega proračuna.
Skupno pa je bilo na točki SPOT OOZ Logatec v letu 2020
izpeljanih kar 1.154 postopkov. V času epidemije je bila izvedba postopkov še toliko zahtevnejša in odgovornejša,
ker so morale tako stranke kot oba zaposlena na zbornici
dosledno upoštevati vsa priporočila za omejitev širjenja bolezni covid-19.

Koda 95 - 5. junija
Usposabljanje poklicnih voznikov bo potekalo v soboto,
5. junija. Podrobnosti so odvisne od epidemioloških razmer in bodo znane naknadno.

Krpanov glas
REPUBLIKA SLOVENIJA

Triki uspešnega copywritinga
V marcu nadaljujemo s serijo brezplačnih spletnih delavnic. Tokrat se bomo posvetili copywritingu oziroma tekstopisju – pisanju spletnih vsebin z namenom spodbuditi
bralca k nakupu izdelka oziroma storitve.
Delavnica bo namenjena urjenju veščin za pisanje vsebin z
namenom oglaševanja in umetnosti trženja. V mnogih pogledih je ta metoda podobna, kot bi najeli prodajalca, ki bi
naš izdelek predstavljal vsaki stranki posebej. A s to razliko,
da z oglasnim besedilom dosežemo veliko število ljudi naenkrat. Naslovnike želimo torej napeljati na to, da bi od nas
radi kupovali, v naši vsebini in ponudbi pa uživali.
Iz vsebine: učinkovitost copywritinga; besedišče in strokovni termini; osnovni triki; spletne trgovine; besede, ki
se prodajajo; zgodovina in prihodnost copywritinga …
Predavatelja: Uroš Oštir in Aleksandra Perpar skupaj postavljata spletne strani in urejata spletne trgovine za različna
podjetja in rokodelce - ustvarjalce.

Obvestila OOZ Logatec
Rekordnih 300 članov
V zahtevnem letu 2020 se je logaški zbornici pridružilo
rekordnih 37 novih prostovoljnih članov in s tem še okrepilo številčnost članstva. Ponosni smo, da se v času prostovoljnega članstva kar tristo obrtnikov in podjetnikov zaveda, da se splača biti član obrtno-podjetniške zbornice.
Dobrodošli med nami: ŽERJAL d.o.o., TALG d.o.o., LZ DESIGN d.o.o., OKK d.o.o., TRGOPROMET-ENIKO d.o.o., NMC
d.o.o., Marche Gostinstvo d.o.o., DELMAN d.o.o., DSD DVIGALA d.o.o., LMM PROFESIONAL d.o.o., GRADBENIŠTVO
DRS d.o.o., NERAD d.o.o., KLJUČAVNIČARSTVO MAČEK
d.o.o., TREVEN TRANSPORT d.o.o., Jelena & Emir d.o.o.,
ERNI TIM d.o.o., Avtoprevozništvo Bogataj in partner d.n.o.,
Zavod Prava misel Logatec, Erik Sivec s.p., Jure Žagar s.p.,
Žan Sovan s.p., Jasna Hafizović s.p., Žiga Čičmirko s.p.,
Marjan Nagode s.p., Robert Rudolf s.p., Janez Lapajne s.p.,
Matjaž Čar s.p., Larisa Vodlan s.p., Miha Nagode s.p.,
Kristjan Bauer s.p., Sandra Bratuš s.p., Urban Nagode
s.p., Žemil Šiljević s.p., Ivanka Puc s.p., Matjaž Žigon s.p.,
Martina Vovko.

Delavnica bo v četrtek, 4. marca, med 9.00 in 11.30,
preko spleta. Prijave na 051 417 778, anja.zagar@ozs.si

Znanje za krepitev podjetništva
Na OOZ Logatec smo bili pozimi aktivni na področju izobraževanja. V okviru projekta SPOT Svetovanje smo izvedli
številne brezplačne seminarje, ki smo jih zaradi epidemioloških razmer preselili na splet.

V decembru dve delavnici, in sicer 7. decembra Airbnb, Booking in Tripadvisor poslovanje, kjer je mag. Vesna Maver
udeležence seznanila s praktičnim in uporabnim znanjem,
ki jim bo pomagalo narediti konkretne korake k učinkovitejšemu trženju turistične in gostinske ponudbe na spletnih
portalih. Delavnico Kako do učinkovite spletne trgovine
pa sta 22. decembra izvedla Uroš Oštir in Saša Perpar, oba iz
Logatca, ki sta udeležence seznanila z bistvenimi koraki, ki
vodijo do uspešne spletne trgovine.
V februarju 2021 pa že tradicionalni seminar Davčne novosti in vpliv covid-19 na davčni obračun za leto 2020 v
izvedbi davčne svetovalke doc. dr. Lidije Robnik.
Vseh spletnih dogodkov se je skupno udeležilo preko 100
udeležencev, kar nas veseli, da so se podjetniki in obrtniki
privadili na nov način spremljanja izobraževalnih dogodkov, ki ga je prinesla epidemija in s tem omejitev izvajanja
seminarjev »v živo«.
Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

In memoriam
Jože Župančič
V 93. letu starosti se je poslovil najstarejši logaški obrtnik,
Jože Župančič. Obrtna dejavnost mu je je bila zapisana
v rodu, sam pa je z njo začel l. 1959 in jo opravljal vse do
leta 2004, ko se je upokojil. V logaški obrtno-podjetniški zbornici bo za vedno ostal zapisan s svetlimi črkami.
Leta 1979 je postal prvi predsednik združenja obrtnikov.
Predsedoval mu je do l. 1983. Župančič je bil na zunaj
skromen človek. O svojem poslu ni govoril, poslovnih
uspehov ni razglašal. Z zgledom je drugim ljudem pomagal dojemati, da lahko s pogumnostjo, poštenostjo,
inovativnostjo in strpnostjo dosežejo poslovne in osebne cilje. Cilje, ki dajejo materialno eksistenco podjetnikom in zaposlenim.
Jože, hvala Vam za vse vzpodbude in nasvete mnogim
obrtnikom, ki so pred desetletji pričenjali ali razvijali
svojo zasebno dejavnost na Logaškem.
Pripravljata
Dejan Šraml in Anja Žagar
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V novembru intenzivni 20-urni Nadaljevalni tečaj poslovne angleščine, ki ga je pod vodstvom Nine Krička uspešno
opravilo 12 udeležencev.
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Kriptovalute:
tveganje ali priložnost?
Prvo pravilo pri vlaganju na katerikoli trg je, da vlagamo le
denar, ki ga lahko mirno pogrešamo.
»Kriptovalute so transparenten ter učinkovit plačilni sistem
prihodnosti, ki odpravlja številne pomanjkljivosti denarja.
Ena večjih pomanjkljivosti FIAT valut, valut vezanih na geografsko področje in nadzorovanih s strani bank, kot so npr.
EUR, USD, HRK, JPY, ipd. je ta, da lahko centralne banke po
potrebi v obtok pošiljajo večje količine denarja, to pa povzroča razvrednotenje le tega in s tem tudi inflacijo. Ker večino kriptovalut ni mogoče preprosto »tiskati«, se počasi
uveljavljajo kot hranilec vrednosti in zato predstavljajo zanimivo obliko naložbe, ki ima velik potencial za rast,« pravijo
v podjetju Incrementum d.o.o., ustanovljenem leta 2018, z
namenom, da posameznikom v Sloveniji približajo dostop
do digitalnih naložb oziroma kriptovalut.
In kako kriptovalute poznajo podjetniki Primorsko-notranjske regije oziroma ali jih sploh poznajo? Na zastavljeno
vprašanje smo prejeli zelo zanimive odgovore. Nekateri so
že slišali za zadnje čase najbolj razvpito med njimi bitcoin,
katere vrednost se je dvignila v višave. Redki posamezniki
so se že spoprijeli s trgovanjem, večina pa digitalnim naložbam, ki temelji na piramidni shemi, ne zaupa. Ker izhajam iz časov, ko smo poznali hiperinflacijo, mi je bil še posebej všeč odgovor: »Ma kakšne kriptovalute. Če je za časa
Jugoslavije zmanjkalo denarja, so ga v Topčideru čez noč
natisnili toliko, da smo bili zjutraj vsi milijonarji!« A, kdo ve,
še ne dolgo tega, smo se čudili japonskim turistom, ki so
nosili med ogledom Ljubljane zaščitne maske. Lansko leto
so zaščitne maske postale del naše stvarnosti, del našega
vsakdana. Ali so na tej poti tudi kriptovalute?
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Kaj so kriptovalute?
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Gre za digitalne oziroma virtualne valute, ki uporabljajo
kriptografijo, šifriranje podatkov, ki zagotavljajo varnost
transakcije. Transakcije se beležijo v verigo blokov, ki je zaporedje zapisov, ki se vnašajo v javno knjigo (zbirko finančnih računov). Knjigo vzdržuje in posodablja na tisoče »rudarjev« po celem svetu. »Rudarji«, so ljudje, ki imajo v lasti
računalnike, ki potrjujejo transakcije, kajti vsak računalnik v
sistemu prejme kopijo vsakokratne transakcije in prav tako
morajo posamezno transakcijo potrditi vsi računalniki v sistemu. S tem se preprečuje možnost zlorab in goljufij, dodatno varnost pa zagotavlja šifriranje in decentralizacija. Kriptiranje je zelo kompleksno in zapleteno, da baje na svetu ne
obstaja niti en super računalnik, ki bi lahko razvozlal kodo.
Funkcija kriptovalut
S kriptovalutami lahko plačujemo, kupujemo, jih menjavamo, ustvarjamo projekte ali trgujemo. Večina ljudi se odloči za nakup kriptovalut, ker se njihova vrednost določa
na osnovi povpraševanja, novih kriptovalut pa čez noč ni
mogoče natisniti toliko, da bi se bistveno znižala njihova

Obvestila OOZ Postojna
vrednost. V nasprotju z državnimi ali FIAT valutami ne obstajajo v fizični obliki. Gre za visokotehnološki denar sestavljen iz mreže uporabnikov. Vsak uporabnik ima evidenco
celotne zgodovine vseh transakcij in s tem bilance računov.
Kriptovalute je mogoče kupiti na mnogo različnih načinov.
Splet ponuja različne borzne platforme, ki so namenjene
nakupu in prodaji, na njih pa lahko tudi trgujete med različnimi kriptovalutami kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, EOS, LieteCoin, Stellar, Tron, kriptografski žetoni (angl.
ICO – initial coin offering) in druge. Lahko jih zamenjate
tudi z lokalnimi valutami. Nakup in prodaja pa se lahko
opravi tudi na fizičnih lokacijah.
Virtualna denarnica
Da lahko uporabljamo kriptovalute, potrebujemo virtualno
denarnico, fizično napravo, ki jo priključimo na računalnik. Najbolj varne so hladne denarnice, ki niso povezane z
omrežjem. Zaščitene so s PIN kodo in geslom, ki ščitita zasebni ključ za dostop. V denarnici ni denarja, ampak zgolj
geslo, ki omogoča dostop do vrednosti na platformi. Bolj
ranljive so vroče denarnice, ki so dostopne na internetu.
Legalnost in obdavčitev
Kriptovalut ne nadzira nobena vlada. Status pa se po posameznih državah razlikuje. Nekatere so jih dovolile, druge
omejile, tretje prepovedale. Leta 2017 je Finančna uprava
RS pojasnila, da se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, vključno s kriptografskimi žetoni, če se ne štejejo za premičnine, kot so
vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi in
ni izvedeni finančni instrument, dohodnine ne plača, pod
pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov
v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Pri fizični osebi, ki dosega dohodek trgovanja z virtualnimi valutami v okviru
opravljanja dejavnosti, pa se davčna osnova od dohodka iz
dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov
in odhodkov ali z upoštevanjem normiranih dohodkov. Davek pa je potrebno plačati v primeru doseganja dohodkov
iz naslova »rudarjenja« (provizije).
Kaj menijo o tem ugledni strokovnjaki?
Prof. dr. Franjo Štiblar, avtor knjige »Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti?«, s Pravne fakultete v Ljubljani, ima
precej kritičen pogled na tovrstne naložbe. Meni, da gre za
nevarno zasebno špekulacijo, ki izkorišča tehnološki napredek razvoja blokovnih verig in se tako izogiba nedonosnim
depozitom.
Prof. dr. Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete v Ljubljani
je mnenja, da so kriptovalute visoko tvegane špekulativne
naložbe, ki nimajo povezave niti z varčevanjem niti s klasično ekonomijo. Niso klasične valute, namenjene plačevanju, saj plačilo z njimi omogoča izjemno malo ponudnikov.
Kriptovalute so priljubljene, ker so digitalne in niso podvržene transparentni regulaciji ter nadzoru, zaradi česar
njihova vrednost močno niha in pri ljudeh ustvarja lažen

Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna
Nadaljevanje s strani 5.

občutek, da je mogoče na lahek in enostaven način hitro
zaslužiti, seveda pa ravno na takšen način lahko tudi hitro
izgubiti velike vsote denarja. Sistem deluje na principu piramidne sheme. Dokler denar priteka, deluje, ko pa veliko
posameznikov izgubi zaupanje vanj in se želi umakniti, se
lahko zgodi zlom sistema.

REPUBLIKA SLOVENIJA

VABILO

Avtor mednarodne uspešnice »The Million Dolar Decision«,
podjetnik Robert Rolih, verjame v prihodnost kriptovalut,
a toplo priporoča, da vlagamo vanje le denar, ki ga lahko
mirno pogrešamo, kajti trg je podvržen velikim nihanjem,
zato se zna zgoditi, da boš prodal ravno ob napačnem času.
Prav tako poudarja, da kripto trg ni primeren za ljudi, ki niso
domači z računalnikom in pametnimi telefoni, saj zahteva
osnovno računalniško pismenost in veliko znanja o računalniški varnosti.

VABIMO vas na spletni seminar

EMBALAŽA, ODPADKI,
KROŽNO GOSPODARSTVO,
ki bo v torek 9. 3. 2021, s pričetkom ob 10.00
VSEBINA:
1. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji
po posameznih vrstah odpadkov:

Alenka Volk Penko

• izdelava in priprava potrebne dokumentacije o nastalih odpadkih

Podjetje MFM INTARZIJA d.o.o.

• odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje,
označevanje, ipd.
• poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem
• zavezanci (kriteriji) za poročanje in priprava letnega poročila
2. Embalaža: razlage glede na Uredbo, kdo je embaler,
kaj je servisna embalaža, kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže, kdo je proizvajalec
oz. pridobitelj servisne embalaže,

Podjetje MFM INTARZIJA d.o.o. iz Prestranka aprila letos praznuje
30 let delovanja. Predstavljeno bo v naslednjem KG.

Študentsko delo – minimalna
postavka
V Uradnem listu je bila 18. 2. 2021 objavljena Odredba
o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro
začasnih in občasnih del, ki z 19. februarjem določa zvišanje minimalne urne postavke za dijaško/študentsko
delo s 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto) na 5,89 EUR bruto
(4,98 EUR neto). Če boste obračunali delo za februar po
minimalni urni postavki, prosimo upoštevajte: do 18. februarja 2021 lahko obračunate ure po »stari« minimalni urni
postavki 5,40 EUR bruto, od vključno 19. februarja morate
obračunati delo po novi minimalni urni postavki - 5,89 EUR
bruto.

• kaj je primarna embalaža, kaj je sekundarna embalaža
• primeri in navodila kako se poroča
3. Krožno gospodarstvo:
Vključevanje v sistem krožnega gospodarstva
• zmanjšanje količine odpadkov in prednosti
• priložnosti
• primeri dobre prakse
Rok za poročanje na ARSO je 31. 3. 2021, zato vljudno
vabljeni k udeležbi.
Prijave: janja.oozc@gmail.com, 01 709 62 90.
Na osnovi prijave boste prejeli povezavo za spletni
seminar.
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Foto: A. S..

• kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane
s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

Pripravlja
Irena Dolgan

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Priporočilo
V tokratni številki naj vas ne zanimajo samo skupne strani in strani vaše zbornice, preberite tudi obvestila ostalih
OOZ, kjer najdete razne zanimivosti.

Dopolnitev ocene tveganj
Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva, da mora
vsak delodajalec imeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja.
Imeti jo morajo tudi samozaposlene osebe v primeru, da pri
obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb oziroma poklicnih bolezni.
Zaradi epidemije novega koronavirusa pa je potrebna
dopolnitev dokumentacije, ki je vezana na biološke dejavnike (virus SARS CoV-2). V preteklosti se teh dejavnikov
praviloma ni ocenjevalo, razen v specifičnih delovnih okoljih (laboratoriji, veterina in podobno) in zaradi tega ukrepi,
ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene
tveganja delovnih mest praviloma ne zadostujejo.
Virus, ki povzroča bolezen COVID-19, je uvrščen v seznam
bioloških dejavnikov v Direktivi o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
(človeški patogen iz rizične skupine 3), za katere je znano, da
okužijo ljudi, in od novembra 2020 tudi v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim
dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 168/20)
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Z oceno tveganja je potrebno sprejeti in izvajati dodatne
ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.
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Zbornica med epidemijo
Po umirjanju situacije z virusom po prvem valu nihče od
nas ni pričakoval, da se bo drugi val razbohotil v tolikšni
meri, kot se je. Nekateri strokovnjaki so sicer svarili in opozarjali na možnost hujšega drugega vala, vendar, dokler ni
bil tu, nismo verjeli.
Tako kot večina uradov, smo tudi našo organizacijo in pisarne za stranke zaprli in delali na daljavo. Postopki na SPOT
oz. VEM so tekli nemoteno. Potrebnega pa je bilo več usklajevanja in komunikacije po telefonu, mailu, da smo s strankami dogovorili, uskladili in oblikovali ustrezne obrazce,
vsebine, spremembe. Ne samo pri nas, tudi pri strankah je
bilo več usklajevanja in dela preko računalnika (skeniranje
dokumentov, ki prej ni bilo potrebno, saj je stranka dokument pri nas samo podpisala) ...
Zaradi številnih vladnih odlokov, ki so se nenehno spreminjali, predpisovali in začasno prepovedovali ponujanje ter
prodajo blaga in storitev potrošnikom, omejevali prevoze,
izobraževanje … smo našim članom nudili številna svetovanja, tolmačenja in iskali ustrezne odgovore tudi pri sekcijah na OZS.
Po mailu smo pošiljali odgovore na vprašanja, zaradi nerazumljivih predpisov pošiljali pojasnila, posredovali informacije s posameznih sekcij pri OZS.

Katalog članov

Življenje in delo se je na nek način upočasnilo, ni pa se ustavilo. Na nekaterih področjih se je celo pospešilo. Prilagoditi
pa se je bilo treba novim razmeram. Mislim, da nam je uspelo, da smo vam zagotavljali ustrezne in potrebne informacije. In to bomo delali tudi v prihodnje.

Pripravljamo spletni katalog članov, ki opravljajo predelovalne, obdelovalne, storitvene dejavnosti …. Katalog bo
objavljen na naši spletni strani, o čemer bomo vaše potencialne naročnike obvestili v Našem časopisu, ki ga prejemajo občanke in občani pet občin.

Z vaše strani pa bi želimo dobiti povratne informacije, kako
vi gledate na situacijo covid-19, kakšne posledice ima za
vaše podjetje, ali ste ostali brez naročil, ste odpuščali delavce, na katerem področju bi želeli več informacij, podpore.
S skupnimi močmi bomo zmogli premagati tudi to oviro.

Iz obrtnega in poslovnega registra, ki ga vodi AJPES, bomo
prenesli podatke, ki so javni (oba registra sta avni knjigi):
ime in naziv firme, sedež firme, glavno dejavnost firme ter
kontakte, če so objavljeni.
Ker ti podatki po navadi ne zadoščajo, da si naročnik blaga
ali storitve lahko ustvari pravo sliko, kaj v resnici izdelujete,
katere storitve opravljate, bi želeli, da nam sporočite, katere
podatke bi želeli še objaviti. Predvsem opis vaših izdelkov.
Primer: Mizarstvo, Janez Novak s.p., Ulica 1, 1360 Vrhnika,
tel: XXX, mobi: XXX, mail: XXX
Izdelujemo pohištvo po meri za stanovanjske in poslovne
prostore, lesene stopnice na lesena ali kovinska ogrodja.
Pred objavo vas bomo prosili, da potrdite pripravljeno besedilo objave vaših podatkov in se že priporočamo za sodelovanje.

Davčni obračun 2020
Ne glede na to, da so si na OZS in v drugih organizacijah
prizadevali za podaljšanje roka za oddajo davčnega obračuna do konca maja 2021, se to ni zgodilo. Trenutno velja,
da je davčni obračun in letno poročilo za leto 2020 treba
oddati do 31. marca 2021.
Vsi v letu 2020 sprejeti zakoni o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (prvi in
drugi val), ki so prinesli različne subvencije, olajšave, nadomestila ... in so imeli za posledico veliko administrativnega dela pri vseh gospodarskih subjektih, v računovodskih službah, vzdrževalcih računalniških programov …, za
vlado očitno niso dovolj velik razlog, da bi se podaljšal rok
za oddajo davčnih obračunov.

Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika
VARSTVO PRI DELU
petek, 19. marec 2021
Situacija v zvezi z epidemijo covid-19 se počasi umirja in
stabilizira. Šole so odprte, dovoljeni so posamezni izobraževalni dogodki, zato tudi na naši zbornici ponovno organiziramo usposabljanje.
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležence razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 19. marca 2021, z začetkom ob 7.30 uri.

Na podlagi dveh javnih pozivov (oktobra 2020 in januarja
2021) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi za brezplačno dodelitev zaščitnih mask, smo na
OOZ Vrhnika razdelili in še razdeljujemo veliko število zaščitnih mask. Naročnik in financer javnega poziva je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, OZS s svojimi
OOZ je izvajalec javnega poziva.
Novembra, po prvem javnem pozivu, smo članom in nečlanom razdelili 86.550 zaščitnih mask. Po drugem pozivu je
delitev še v teku. Nekaj mask je še na voljo, zato se na poziv
lahko še vedno prijavite gospodarski subjekti, ki zaposlujete od 1 do 4 osebe (s.p., ki je zavarovan šteje za enega zaposlenega). Prijava je mogoča tudi za tiste, ki ste po prvem
pozivu v novembru že prejeli zaščitna sredstva.
Samozaposleni prejme 150 mask, podjetje z dvema zaposlenima prejme 300 mask, s tremi zaposlenimi 450 mask in
s štiri zaposlenimi 600 mask.
Vse o pozivu si preberite na spletni strani OZS pod zavihkom maske, kjer se lahko tudi tudi prijavite.
Ker ne vemo, koliko časa bo nošenje mask še obvezno in
potrebno, izkoristite priložnost, prijavite se na poziv, oddajte spletni obrazec in po prejetem obvestilu na vaš e-naslov
pridite na prevzem na OOZ Vrhnika.

Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Poskrbeli bomo za vašo varnost v skladu z navodili NIJZ
(razkužilo, varnostna razdalja, število udeležencev, pleksi
pregrada za predavatelja…), vi poskrbite, da pridete zdravi in z masko.
Naslednje usposabljanje bo v aprilu 2021.

Štipendije za deficitarne
poklice
Za šolsko leto 2021/2022 bo ponovno odprt razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Prijava bo možna
od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.
Pogoj za pridobitev je, da je vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik
izobraževalnega programa. Višina štipendije je 102,40 €
mesečno in se izplačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Tokrat so v naboru deficitarnih poklicev naslednji: kamnosek, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij,
oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek,
slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec,
izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar,
pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar, tehnik steklarstva. (nazivi so navedeni samo v moški
obliki, veljajo tudi za ženske).
Prejemanje štipendije za deficitarni poklic ne vpliva na višino otroškega dodatka in ne na višino plačila dohodnine.
Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarni poklic. V primeru ponavljanja letnika, lahko štipendijsko razmerje miruje – ne več kot eno leto.

Zaščitne maske čakajo na uporabnike.

Pripravlja
Adela Cankar
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Zaščitne maske

Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za ostale udeležence je cena 35 €.
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Napotila in sekcije

Pozorno pri prispevkih!

Za plače in nadomestila plače, ki jih bodo delodajalci izplačali v obdobju od julija do vključno decembra, pa se bo določila nižja najnižja osnova za plačilo socialnih prispevkov.
Najnižja osnova se bo začasno znižala s 60 % povprečne
plače na višino minimalne plače. S tem se bodo v določenem obsegu razbremenili delodajalci, ki so zaradi epidemije že tako v nezavidljivem položaju, zaradi dviga minimalne
plače pa bi se jim stroški še povišali.

Za izplačila po 1. 3. 2021 se uporablja povprečna plača (PP)
iz leta 2020, ki znaša 1.856,20 €.
Za samostojne podjetnike je osnova 60 % PP oz. 1.113,72 €
Za družbenike gospodarskih družb je osnova 90 % PP oz.
1.670,58 €
Za delo družinskih članov znaša mesečni prispevek 5, 46 €

Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Vloga je na voljo od 1. 2. dalje, dostopna je zgolj na eDavkih. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu
po mesecu vložitve vloge. Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE (Uradni list Republike Slovenije, številka 175/2020) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od
prodaje v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021
glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30 %,
ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo,
lahko vlogo oddajo do 31. marca 2021.

Ukrepi PKP-8
Podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo
doma

marec 2021

T.im. Protikoronski zakon-8 podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma od 1. februarja do 30. aprila, z
možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021. Povračilo nadomestila plače bodo lahko uveljavili vsi delodajalci, ki so bili
registrirani najpozneje 31. decembra 2020 in jim bodo po
njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije upadli za
več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.
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Država bo krila 80 % nadomestila plače, pri čemer je višina
subvencije omejena z višino povprečne plače za oktober
2020. Delodajalci, ki ne dosegajo praga 1,2 milijona evrov
državne pomoči po interventnih zakonih, bodo lahko prejeli povračilo v celoti. V obeh primerih subvencija vključuje nadomestilo plače in prispevke za socialna zavarovanja
(bruto I). Za čas, ko je delodajalcu prepovedano opravljanje
dejavnosti zaradi vladnega odloka, pa je v povračilo nadomestila plače, ki ga krije država, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).
Subvencioniranje dviga minimalne plače
Delodajalci bodo za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, v prvi polovici
leta upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki
mesečne subvencije v višini 50 evrov. Za zaposlene s krajšim delovnim časom bodo delodajalci upravičeni do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravljal delo.

Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem delavcev, za katere je prejemal subvencije,
ne sme odpustiti iz poslovnega razloga, niti iz poslovnih
razlogov odpustiti večjega števila delavcev
Krizni dodatek
PKP-8 odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači v
decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali del tega
plačila (na primer božičnica) in zato niso bili upravičeni do
kriznega dodatka. Čeprav so ta mesec delali, so bili v drugačnem položaju glede na tiste, ki so plačilo za poslovno uspešnost prejeli izplačano v drugih mesecih, na primer januarja.
Sporočanje IRSD
Ukrep sporočanja dela na domu preko portala SPOT je podaljšan od 1. 4. do 31. 12. 2021.
Kratkotrajna bolniška odsotnost
PKP-8 ponovno uvaja institut kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 zaporednih dni v kosu. Delavec bo to pravico
lahko izrabil enkrat v posameznem koledarskem letu. Velja
do 31. 12. 2021. Ukrep je urejen enako kot po PKP-5.

Oškodovani čakajo na sodišče
Oškodovani obrtniki, ki so vplačevali v Sklad obrtnikov in
podjetnikov (SOP), so spomladi 2020 na sodišče vložili kolektivno tožbo, saj jim je sklad znižal poklicne pokojnine za
več kot 30 odstotkov. Blizu 400 obrtnikov kmalu pričakuje
odločitev sodišča.
Kljub številnim opozorilom Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije, je skupščina SOP maja 2019 izglasovala znižanje poklicnih pokojnin, kar je razburilo številne obrtnike in
podjetnike, prejemnike pokojnin, ki so več let ali celo desetletij vplačevali v sklad.
Na pobudo članov je OZS pri Odvetniški družbi Čeferin naročila pravno mnenje in oškodovancem ponudila pomoč. Oškodovanci SOP so se v okviru Območne obrtno-podjetniške
zbornice Logatec povezali in pristopili h kolektivni tožbi zoper
SOP, da bi dobili svoje pričakovane, obljubljene pokojnine.
Spomnimo – med oškodovanci so tudi takšni, ki so v SOP
vplačali več kot 80 tisoč evrov, sedaj pa so jim že tako nizke
pokojnine znižali za več kot 30 odstotkov. To je za obrtnike in
podjetnike nedopustno, po mnenju njihovih odvetnikov pa
je znižanje pokojnin bilo nezakonito in neustavno.
Tožba je v teku, kmalu se pričakuje razpis naroka. Zadeva
bi sicer lahko bila obravnavana precej hitreje, če tega za-
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radi epidemije covid-19 ne bi preprečilo večkratno zaprtje
sodišč. Šele od 1. februarja 2021 sodišča znova poslujejo v
polnem obsegu.

PKP-8 sicer namenjen zaposlenim, ki do njega po PKP-7 zaradi izplačila poslovne uspešnosti pri decembrski plači niso
bili upravičeni.

V letu 2020 so bile izvedene tudi volitve v novo skupščino
SOP. Za predstavnika Notranjske regije je bil izvoljen Bogdan Oblak.

Aktualni razpisi
Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za
januar, februar in marec je dostopna na spletnem portalu
eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100
EUR na mesec. Skrajni rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021.
Do kdaj je treba vložiti vlogo in kdaj bo nakazilo?
• Do 31. 1. 2021: če bo izjava vložena do tega datuma za
januar, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021
• od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, ali samo za
januar, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.
• od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR
10. 4. 2021.
Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili
za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta.
Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru
karantene je ravno tako na voljo v eDavkih.

Knjiženje kriznega dodatka
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je
v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po
PKP-8 všteva med stroške poslovnega leta 2021.
Pojasnilo RFR na vprašanje, ali organizacija krizni dodatek
po PKP-8 knjiži med stroški poslovnega leta 2020 ali 2021?
PKP-8 je bil sprejet in je začel veljati v letu 2021, zato krizni
dodatek predstavlja strošek poslovnega leta 2021, in ni strošek poslovnega leta 2020. Krizni dodatek po PKP-8 ne predstavlja popravljalnega dogodka po datumu bilance stanja, ki
od organizacije zahteva, da te dogodke vključi v poslovno
leto 2020. Organizacija mora namreč sredstva in obveznosti
(posledično pa prihodke in stroške) preračunati le za tiste
dogodke, ki so nastali po datumu bilance stanja, pa iz njih
izvirajo dodatni dokazi, koristni pri ocenjevanju zneskov ter
vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov) na bilančni
presečni dan. Dolg do zaposlenih za krizni dodatek po PKP-8
na dan 31. 12. 2020 sploh še ne obstaja, saj zakon takrat še ni
začel veljati. To velja ne glede na to, da je krizni dodatek po

Za malo gospodarstvo so na voljo nepovratna sredstva
v višini od 300 € do 9.999 EUR za naslednja področja:
prenos lastništva; kibernetska varnost; statusno preoblikovanje; certifikati kakovosti; priprava digitalne strategije; digitalni marketing; patenti, modeli, znamke; tržne raziskave
tujih trgov; udeležbe na mednarodnih forumih; udeležbe v
gospodarskih delegacijah v tujino; dvig digitalnih kompetenc; uvajanje poslovne odličnosti; prototipiranje.
Pri pripravi in oddaji vloge je možno dobiti brezplačno pomoč na točkah SPOT Svetovanje, ki je med drugim tudi na
OOZ Logatec, anja.zagar@ozs.si oz. 051 417 778 ter OOZ
Cerknica, silva.sivec@ozs.si ali 051 642-540.
Javni razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko
leto 2021/2022
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se
izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra
glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo mogoče oddati od
14. 6. do 24. 9. 2021. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Višina štipendije: mesečno 102,40 EUR.
Letošnji nabor poklicev: kamnosek, mehatronik operater,
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar,
zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje,
slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog,
gozdar, dimnikar, steklar, tehnik steklarstva.
Zelena delovna mesta 2021
Mesečna subvencija po 340 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je
za nedoločen čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev,
najdlje do 30. 6. 2021. Kandidirate lahko delodajalci, ki ste
pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni
register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih
3 mesecih ali ste samozaposleni.
Več informacij na spletni strani ZRSZ – Delodajalci – Razpisi.
P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Višina financiranja do 54.000 EUR. Namen financiranja:
zagon inovativnega podjetja, razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod), lansiranje tržnih produktov na trg. Upravičenci: mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p.,
zadruge (registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021).
Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega
sklada.
Nadaljevanje na zadnji strani
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Samozaposleni in temeljni
dohodek
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Prispevki in dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 291,67 €.

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ,
ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam
na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec
pripravi FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v
mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 20
ali 30 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.:
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.

za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.436,92
203,08
2 otroka
5.086,16
423,85
3 otroci
9.504,70
792,06
LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU
2021

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne
bruto plače za oktober 2020 oz. 0,53 % od 1.821,44 €, kar znaša 9,65 €.
Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober
2020 oz. 6,36 % od 455,36 €, kar znaša 28,96 €. Plačilo do 20. v mesecu za
pretekli mesec.
Od 1. 4. 2020 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 36,56 €
(Ur. list RS, št. 18/2020).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2021:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 36,56 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2020 – 1.821,44 €
6,36 % od 25 % PP oktober 2020 – 455,36 €

9,65 €
28,96 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 38,61 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
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Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
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Posebne
olajšave

Nad

Do
708,33
2.083,33
4.166,66
6.000,00

€ + % nad €
16 %
708,33
113,33 + 26 % nad 708,33
2.083,33
470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,66
1.158,33 + 39 % nad 4.166,66
6.000,00
1.873,33 + 50 % nad 6.000,00
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati
od zneska, ki v letu 2021 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne plače. Od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 se uporablja povprečna plača
za leto 2019 (1.753,84 €; 60 % znaša 1.052,30 €), po 1. 3. 2021 se uporablja povprečna plača za leto 2020 (1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €).
Če je obračunana osnovna plača zaposlenega v višini minimalne plače, brez vključenih predpisanih dodatkov, v višini 1.024,24 eur (zaradi obračunanih dodatkov je lahko višja), vam do 30. 6. 2021 pripada
tudi 50 eur mesečne subvencije.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha uporabljati, ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci
morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe
vas zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem registru. Če vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za
delavce. Če ni nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko odločite za uporabo tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete
uporabljati določb, ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu.
Ravnati morate po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa določila
niso urejena.
Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravice in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:

Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na
teden in prejemanje 75 % pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo
zavarovani za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k
pokojnini prištelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Več
o tem lahko preberete v Obrtniku januar 2020. Zavarovanju za 10 ur/teden
oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za
plačilo prispevkov. Za 2 uri – za februar 21 je izračun naslednji: PIZ 67,80 €,
ZZ 37,45 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 1,11 €, skupaj torej 106,36
€ prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na
naslednji strani v tabeli.

-

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu

ŠT. DELOVNIH UR: februar 2021: redno delo: 19 dni: 152 ur,
praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur;
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2021 – lestvica se ni spremenila in velja
za vsa izplačila v letu 2021!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2021 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je
odvisna od višine skupnega dohodka.
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni
bruto dohodek iz delovnega
razmerja v evrih
nad
do
1.109,74
1.109,74

znaša splošna olajšava
v evrih
291,67 +
(1.558,37 – 1,40427 x bruto dohodek)
291,67

-

število dni letnega dopusta
dodatek na delovno dobo
dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik,
drug dela prost dan
povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
dodatek na delovno uspešnost
jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te
višine presežete, so povračila obdavčena.
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km,
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
znaša 1.024,24 € (Ur. list RS, št. 83/2018) – za izplačilo za januar 2021.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih
prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

Krpanov glas

Prispevki in dajatve
VPLAČILNI RAČUNI:

Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje od 1. 1. 2021 mesečno
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,46 € oz. 0,30 % od povprečne plače oktober 2020 (0,30 % od 1.821,44 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se lahko opravlja
maksimalno 40 ur/mesečno.
Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od osnove, določene v
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2021 so prispevki najmanj 90 % od povprečne plače. (1.753,84 €; 90 % je 1.578,46 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2021 dalje boste uporabljali
povprečno plačo 2020 oz. 1.856,20 €, najmanj 90 % povprečne plače za leto 2020 znaša 1.670,58 €.
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – FEBRUAR 2021
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.
Prisp. delodajalca za zaposl.
Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

1.856,20 Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50 %
8,85 %
SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

6,36 %
6,56 %
0,53 %
0,10 %
0,10 %
0,14 %
0,06 %

90 % PP**
1.670,58
258,94
147,85
406,79
106,25
109,59
8,85
224,69
1,67
1,67
3,34
2,34
1,00
3,34
6,68
638,16

3,5 PP***
6.496,70
1.006,99
574,96
1.581,95
413,19
426,18
34,43
873,80
6,50
6,50
13,00
9,10
3,90
13,00
26,00
2.481,75

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 2020 je osnova dobiček za
preteklo leto + obračunani prispevki za socialno varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec).
Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar 2021 ste uporabili povprečno
plačo 2019 oz. 1.753,84 €, od tega 60 % znaša 1.052,30 €, za februar 2021 in naprej pa uporabite
povprečno plačo 2020, ki znaša 1.856,20 €. Osnova oz. 60 % povprečne plače znaša 1.113,72 €.

Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija
dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na številko. Za
zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996;
za posamezne vrste davkov poglejte spletno
stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, da se pri plačilu
na račun 011008881000030 ne uporablja sklic
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak
prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS
(izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, plačilo
globe…se uporablja model 21.
Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih plačate z enim e-računom. Ta poenostavitev velja za
družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce
in popoldance. Za ostale FURS sistem še pripravlja.
Pri svoji spletni banki se morate prijaviti na prejem
e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/
placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov
(PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo
dohodnine bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker
ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za
OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni
banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Plačilni
nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik
po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg
oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti
račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za morebitna
pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo
območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna
od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali
zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in vam ga
vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje
do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2021
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni orBruto zavarovalna osnova
gan, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV
1.856,20 Prehodni davčni podračun
Referenca
(BZO) v EUR
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate
Prisp. zavarovanca za PIZ
15,50 %
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15.
Prisp.
delodajalca
za
PIZ
8,85 %
dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec
Skupaj prispevki za PIZ
SI56 011008882000003
SI19 DŠ-44008
morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi
morebitne spremembe osnov, ki so posledica
Prisp. zavarovanca za ZZ
6,36 %
uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež,
Prisp. delodajalca za ZZ
6,56 %
starševski dopust) ali če se odločite za sprememPrisp. za poškodbe pri delu
0,53 %
bo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.
Skupaj prispevki za ZZ
SI56 011008883000073
SI19 DŠ-45004
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki
Prisp. zavarovanca za starš. var.
0,10 %
v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost
Prisp. delodajalca za starš. var.
0,10 %
v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po
Skupaj prispevki za starš. var.
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-43001
določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o
Prisp. zavarovanca za zaposl.
0,14 %
davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru
Prisp. delodajalca za zaposl.
0,06 %
POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izSkupaj
prispevki
za
zaposl.
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-42005
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145.
Skupaj drugi prisp.
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
PRISPEVKI SKUPAJ
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

60 % PP**
1.113,72
172,63
98,56
271,19
70,83
73,06
5,90
149,79
1,11
1,11
2,22
1,56
0,67
2,23
4,45
425,43

3,5 PP***
6.496,70
1.006,99
574,96
1.581,95
413,19
426,18
34,43
873,80
6,50
6,50
13,00
9,10
3,90
13,00
26,00
2.481,75
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PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV
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Krpanov glas
Nadaljevanje s strani 13
P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu 4.0
Višina financiranja od 50.000 do 500.000 EUR; do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva. Upravičenci: gospodarske družbe,
s.p. in zadruge, ki ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke
na področju predelave ali obdelave lesa, ki imajo na podlagi bilančnih podatkov najmanj 1 zaposlenega. Upravičeni stroški: nakup opredmetenih osnovnih sredstev (nakup
nove strojne opreme in novih strojev); nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske opreme);
stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta,
montaže in zagona); DDV NI upravičeni strošek, prav tako NE
cestno transportna sredstva.
Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega
sklada.

Na predlog OZS brez testiranja
V Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji ves čas apelirajmo
na Vlado RS in močno nasprotujejo vsem omejitvam prodaje blaga in storitev potrošnikom ter s tem povezanim
testiranjem zaposlenih. Sredi februarja so prav tako ostro
nasprotovali še dodatnemu testiranju strank v posameznih
dejavnostih. Zato soo zadovoljni, da je vlada odlok spremenila in testiranje strank ne bo več potrebno. Prejemajo pa
vse več pozivov obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da se
odpravi tudi testiranje zaposlenih.
»Odločitev vlade, da se odpravi testiranje strank ali potrošnikov,
pozdravljamo. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada v celoti krila stroške testiranj zaposlenih v obrti in podjetništvu, kot nam je
bilo obljubljeno minuli teden. Še vedno pa ostajata zaprti panogi
gostinstva in turizma, zato si želimo, da se za ta segment gospodarstva sprejmejo posebni ukrepi pomoči,« ob tem pojasnjuje
predsednik OZS Branko Meh.
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Vlada je prisluhnila tudi pobudi OZS, da bi za zaposlene v
obrti in podjetništvu veljala podobna pravila kot za šolnike,
namreč, da se ne bi bilo treba tedensko testirati tistim, ki so
že preboleli covid-19 ali so se cepili.
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Obrtniki in trgovci bi odpravili tudi testiranje zaposlenih.
Kljub vsemu pa se med člani porajajo dvomi o zanesljivosti
hitrih testov, številni med njimi pa ne morejo pravočasno
zagotoviti zdravstvenega osebja, ki bi izvedlo testiranje.
V začetku tedna se namreč testirajo tudi zaposleni v vzgoji
in izobraževanju, po novem pa se bodo morali testirati tudi
v vseh ostalih dejavnostih (frizerji, posamezni serviserji in
montažerji, pedikerji, manikerji, trgovci itd.). Pritiski na
zdravstveno osebje in vstopne točke za odvzem brisa bodo
tako še večji. Zato se vrstijo pozivi obrtnikov, podjetnikov in
trgovcev, da bi odpravili tudi testiranje zaposlenih s hitrimi
testi. Seveda pa so vsi zaposleni še naprej pripravljeni upoštevati stroge zaščitne ukrepe (uporaba mask, razkužil), saj
si vnovičnega zapiranja dejavnosti nihče ne želi.
Vir: OZS

Napotila in sekcije
Odlok o prodaji blaga
potrošnikom
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se tedensko spreminja, zato
spremljajte elektronska obvestila območnih zbornic,
strokovnih sekcij in krovne OZS.

Poleti v Švico
Obrtniški zbor »Notranjska« je v začetku februarja na občnem zboru, prek spleta, sprejel poročila za lansko ter programe za letošnje leto.
Minulo leto tudi petju ni bilo naklonjeno, uresničiti smo
zmogli slabo polovico načrtovanih dogodkov. Smo se pa
naučili delati in vaditi na daljavo, poiskati virtualne poti
predstavljanja in še tesneje povezati svoja pričakovanja.
Nekaj zapisov o našem delu ste v KG lani tudi prebrali.
Najpomembnejši, osrednji dogodek letošnjega leta bo junijsko gostovanje v Švici ob 30-letnici naše države. Tja nas
vodi društvo Kulturni most Slovenija – Švica.
Če se nam kateri od pevcev med vami želi pridružiti,
dobrodošel. Za stik: omepz.notranjska@gmail.com ali
041 705 755.
Janez Gostiša

SERVIS • PRODAJA • NAJEM
IZKUŠNJE že od leta 1991
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kopirne in MF naprave A4 format (čb in barvni)
Kopirne in MF naprave A3 format (čb in barvni)
DAVČNE blagajne - prenosne
POS blagajne - računalniške
PROGRAM za davčne blagajne
Tiskalniki za etikete in črtne kode
Etikete in riboni za tiskalnike
Računalniki in prenosniki
TONERJI in KARTUŠE

Krpanov glas
notranji del
1/4 strani
86 x 121 mm

