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Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
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Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

Oblikovanje in tisk:
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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja 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 administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

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 kvadratu-
ro 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 dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-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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Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga po petih 
interventnih zakonih

Čakanje na delo in delo s skrajšanim delovnim časom sta 
ukrepa, ki sta namenjena ohranjanju zaposlitve. Zato so 
se omejitve glede odpuščanja delavcev iz poslovnega ra-
zloga, ki čakajo na delo in delavcev, ki delajo, s sprejema-
njem novih interventnih zakonov stopnjevale. Omejitve 
pa so tudi pri delu s skrajšanim delovnim časom.

Čakanje na delo
ZIUZEOP omejitev glede odpuščanja delavcev iz poslov-
nega razloga ni imel. Ne glede delavcev, ki so čakali na 
delo, niti glede delavcev, ki so v tem času delali. Prepoved 
glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga je bila 
prvič uzakonjena v tretjem interventnem zakonu (ZIUO-
OPE). Določeno je bilo, da delodajalec ne sme odpustiti 
delavca v času prejemanja nadomestila plače (32/6 ZI-
UOOPE). Zakon sicer ni izrecno določal, da se prepoved 
nanaša le na poslovni razlog, vendar po namenski razlagi 
te določbe o tem ni dvoma. Kršitev te prepovedi ni bila 
sankcionirana kot prekršek. 

Četrti interventni zakon (ZIUPDV) je določal, da v obdo-
bju prejemanja nadomestila plače iz naslova začasnega 
čakanja na delo, delodajalec iz poslovnega razloga ne 
sme odpustiti delavca, za katerega je uveljavljal povračilo 
nadomestila plače. Prav tako ni smel odpovedati pogod-
be o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih ra-
zlogov, ki so delali, razen če je bil program razreševanja 
presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in 
delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po ZIUO-
OPE ali ZIUZEOP (10/6 ZIUPDV). Peti interventni zakon 
(ZZUOOP) vsebuje enako določbo, le da jo še pri večjem 
številu delavcev dopolnjuje s pogojem, da delodajalec za 
te delavce ni uveljavil subvencije niti po  ZIUPDV (76/6 
ZZUOOP).

Kršitev prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga je 
prekršek, za katerega je predpisana globa le po ZIUPDV. 
V primeru kršitve, delodajalec ni obvezan vračati povrnje-
nih nadomestil plač, po nobenem interventnem zakonu, 
razen če bi prejel povrnitev nadomestila tudi za čas, v ka-
terem delavec ne bi smel čakati na delo (npr. v času teka 

odpovednega roka ipd.). Če je delodajalec kršil prepoved 
in je delavcem vseeno odpovedal pogodbo o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga, pa odpoved samo zaradi tega dej-
stva ni nezakonita. In to ne glede na to, ali je ta kršitev 
prekršek ali ne.

Obdobje čakanja na delo Ureditev v interventnem 
zakonu

13. marca – 31. maja 2020 ZIUZEOP (PKP 2)

junij 2020 ZIUOOPE (PKP 3)

julij - september 2020 ZIUPDV (PKP 4)
oktober – december 2020 
(možnost podaljšanja za 
šest mesecev)

ZZUOOP (PKP 5)

Skrajšan delovni čas
Delodajalec ne sme v obdobju prejemanja subvencije in 
še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki 
jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Delav-
cem, za katere delodajalec ne koristi ukrepa, lahko od-
pove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če ne 
gre za odpoved večjemu številu delavcev. Razen, če je bil 
program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 
13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil 
subvencije po ZIUOOPE ali ZIUZEOP (18/2 ZIUOOPE). 

V primeru kršitve prepovedi odpuščanja iz poslovnega 
razloga mora prejeta sredstva v celoti vrniti z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi (18/5 ZIUOOPE). Vrniti mora vsa 
sredstva,  ki jih je prejel za delavce, ki jim je odredil delo 
s skrajšanim delovnim časom. Poleg tega je kršitev pre-
kršek, za katerega je predpisana globa (79/1 ZIUOOPE). 
Če je delodajalec kršil prepoved in je delavcem vseeno 
odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, 
pa odpoved samo zaradi tega dejstva ni nezakonita. In to 
ne glede na to, ali je ta kršitev prekršek ali ne.  
Bi pa moral delodajalec prejeto sibvencijo vrniti tudi v 
primeru, da je bil delavec na ukrepu v času, ko to ne bi 
smel biti (npr. v času teka odpovednega roka). 

 (vir: mag.N.S.Kavčnik, OZS)

Testiranje na Covid-19 ni več boniteta delavca

Testiranje delavcev na Covid-19, če jih napoti delodajalec, od 24. oktobra 2020 do 30. junija 2021 ni več boniteta 
delavca. Vlada lahko s sklepom podaljša ta ukrep še za šest mesecev.Ne glede na 39. člen Zakona o dohodnini 
se delodajalčeva plačila za testiranje delavcev na novi koronavirus, na katero jih napoti delodajalec, ne štejejo za 
boniteto (33. člen ZZUOOP). 

(vir: mag.N.S.Kavčnik, OZS)



NOVEMBER 20204

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

4

Samozaposleni mora vlogo za karanteno ali višjo silo 
vložiti v 30 dneh od pridobitve dokazila

Samozaposleni, ki je upravičen do delno povrnjenega 
izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile (ka-
rantena ali varstvo otroka), mora vlogo vložiti preko FURS 
v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali drugega 
ustreznega dokazila. Najkasneje pa do 31. 12. 2020 (95. 
člen ZZUOOP). 

POMEMBNO:
Če upravičenec, ki prejema mesečni temeljni dohodek, 
za isti čas vloži vlogo še za povrnitev delno izgubljene-
ga dohodka (zaradi svoje karantene, karantene otroka 
ali druge objektivne okoliščine), se mu temeljni dohodek 

zmanjša za znesek izplačanega izgubljenega dohodka 
(88/2 ZZUOOP). 
Če upravičenec vrne mesečni temeljni dohodek in med 
njegovim prejemanjem ni vložil vloge za povrnitev izgu-
bljenega dohodka, lahko v 30 dneh po vrnitvi temeljnega 
dohodka vloži vlogo za povrnitev izgubljenega dohodka. 
Furs mu ga bo nakazal v 15 dneh od prejema vloge (91/7 
ZZUOOP).

Če sta bila upravičencu za isti čas izplačana temeljni do-
hodek in izgubljeni dohodek, mora upravičenec vrniti iz-
gubljeni dohodek (95/7 ZZUOOP). 

(vir: mag.N.S.Kavčnik, OZS)

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po 
kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 
2021/2022

Namen javnega poziva je: 
- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Slo-

veniji z namenom informiranja učencev, dijakov in 
študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah 
pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu 
odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu 
dela, 

- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po 
kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med 
učenci, dijaki in študenti. 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/
študijsko leto 202/2022 so, v skladu s 112. členom 
ZŠtip-1, dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom 
oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šol-
skim/študijskim letom 2021/2021. Potrebe po kadrovskih 
štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstav-
nik) oddajo preko spletne strani sklada https://www.
srips-rs.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in od-
dajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah 
(RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu 
posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe deloda-
jalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Deloda-
jalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko 
RRA, ne pa na oba načina.

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. ja-
nuarja 2021, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih 
potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne sku-
pine.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom ter novim 
zakonom o štipendiranju so na voljo pri skladu preko e-
-pošte: kadrovske@sklad-kadri.si ali na telefonski številki 
01 43 45 882. 

(Vir: https://www.srips-rs.si/)
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni

 (velja od 24.10. do 31.12.2020)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, uradni list RS št. 152/20), ki 
je začel veljati dne 24. 10. 2020 uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. 
člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda 
izbrani osebni zdravnik, se pravi brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani oseb-
nega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem 
koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, 
ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

Kdo in kako lahko uveljavlja pravico?
Pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni lahko uveljavljajo samo delavci (zavarovanci, ki so v 
zavarovanje vključeni iz naslova sklenjenega delovnega razmerja), ne pa tudi samostojni zavezanci za prispe-
vek (zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost; družbeniki zasebnih družb in 
zavodov v RS, ki so poslovodne osebe; vrhunski športniki in šahisti; kmetje, zavarovane osebe, zaposlene pri 
tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS). Pravico mogoče uveljavljati v obdobju od 24. 10. 
2020 do 31. 12. 2020, če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade Republike Slovenije. Delavec uveljavlja pra-
vico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na podlagi lastne ocene, da zaradi prisotnosti bolezni, ne zmore 
opravljati dela. O izrabi pravice je delavec dolžan obvestiti svojega delodajalca prvi dan odsotno-
sti, in sicer pisno ali elektronsko. Delavec ne kliče oz. ne uveljavlja bolniškega staleža pri izbranem osebnem 
zdravniku, saj podlaga za izplačilo ni bolniški list, temveč prej omenjeno obvestilo delodajalcu. 

V koledarskem letu 2020 lahko delavec uveljavlja to pravico le enkrat, in sicer do maksimalno tri 
zaporedne delovne dni. Če odsotnost od dela traja le en ali dva zaporedna dneva, je pravica izkoriščena, in je 
v istem koledarskem letu ni več mogoče izkoristiti še za preostanek. Delavec v času koriščenja kratkotrajne 
odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega 
bivanja. Če delodajalec pred izplačilom nadomestila ugotovi, da delavec opravlja pridobitno dejavnost ali se 
giba izven kraja svojega bivanja, delavcu ne izplača nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zava-
rovanja. Lahko pa presoja tudi uporabo delovnopravnih sankcij.

Če ZZZS ob ali po refundaciji nadomestila delodajalcu ugotovi, da je delavec opravljal pridobitno dejavnost, 
ali se gibal izven kraja (npr. anonimna prijava z dokazili, podatki FURS o izplačilih za to obdobje ipd.), ZZZS 
zahteva vračilo izplačanega nadomestila od zavarovanca. 
Če delavec tudi po preteku tretjega dne odsotnosti meni, da še nadalje ni zmožen za opravljanje 
svojega dela, nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki presodi, ali so pri njem še nadalje podani 
razlogi za odsotnost od dela. Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja 
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali po-
škodbe (iz kateregakoli razloga, kot je npr. bolezen, poškodba, nega, izolacija, spremstvo idr.), se šteje, da v 
tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Tako 
ugotovljena začasna zadržanost od dela velja za naprej (od četrtega dne odsotnosti) in hkrati tudi za nazaj, za 
celotno obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni (po samem zakonu se v tem primeru šteje, da 
predhodna kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni ni bila izkoriščena). V teh primerih izbrani osebni zdravnik 
izda elektronski bolniški list, na katerem kot prvi dan zadržanosti od dela označi dan, ko je delavec delodajalcu 
sporočil odsotnost od dela. Osebni zdravnik hkrati sam opredeli razlog zadržanosti od dela za celotno obdobje, 
pri čemer ni nujno, da je razlog »bolezen«, lahko je to katerikoli razlog (npr. poškodba izven dela, nega, izola-
cija idr.).

Višina nadomestila plače
Za čas kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača 
delodajalec. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v višini, v kateri je dolžan delodajalec obra-
čunati nadomestilo delavcu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Pri obračunu se uporabi urna osnova za 
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nadomestilo v breme delodajalca, izračunana na podlagi plače delavca iz obdobja, kot je določeno v Zakonu o 
delovnih razmerjih ali v kolektivni pogodbi. Odmerni odstotek pa je enak kot v primeru delavčeve odsotnosti z 
dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni (80 %).

Postopek refundacije nadomestila plače od ZZZS
Po izplačilu nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela delodajalec vloži na ZZZS zahtevek za refunda-
cijo. Če je v postopku refundacije ugotovljeno, da je bil zavarovancu za obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela 
zaradi bolezni, za katero delodajalec zahteva refundacijo nadomestila, izdan elektronski bolniški list, ZZZS 
refundacije ne izvede. Zahtevek za refundacijo nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela lahko vlo-
žijo vsi delodajalci, tudi posredni in neposredni uporabniki proračuna občine ali države. Delodajalec vloži 
zahtevek v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa, to je do 31. 3. 2021. 
Če bo zahtevek vložen po preteku tega roka, ZZZS nadomestila ne povrne. Zahtevek za refundacijo se vloži ele-
ktronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke, podrobnejša navodila so tukaj: 
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/. 
ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahtevka.

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno 
točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške infor-
macije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

Vir: www.zzzs.si              
Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Poslovna odličnost v malih podjetjih

Poslanstvo Akademije poslovne odličnosti je, da naročni-
kom zagotovimo kvalitetna in sodobna znanja, ki jih nato 
lahko uporabijo v praksi. Posredovanje novih uporabnih 
organizacijskih pristopov, izkušenj in dobrih praks, pred-
vsem s področij izboljšanja poslovnih in delovnih proce-
sov, kakovosti, upravljanja in usposabljanja.

Poslovno odličnost  smo prepoznali kot pomemben te-
melj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za go-
spodarstvo kot za javni sektor (v najširšem pomenu) in 
posameznika. Ni treba biti velik, da bi bil odličen. Z “odlič-
nostjo” lahko tekmujemo s komerkoli in povsod. Odlične 
organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Neguje-
jo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za bla-
gostanje ljudi in ohranjanje okolja. Pomembno je, da se 
podjetja organizirajo v tej smeri, da s čim manjšimi stroški 
dosežemo čim boljše rezultate. Pridobljen certifikat po-
slovne odličnosti pomeni, da podjetje:
• dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost 

in ohranja uspešne poslovne rezultate;
• ima posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zado-

voljstvo;
• razvija svoje sposobnosti;
• dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja 

ustvarjalnost in inovativnost;

• spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na 
spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti);

• je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, ter razvija 
svoje sposobnosti;

• ima uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti po-
slovanja, ki zagotavlja stabilno kakovost celotnega 
poslovnega procesa;

• ima izboljšano marketinško podobo;
• deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega de-

lovanja;
• prepoznava in izpolnjuje zakonodajne zahteve;

  Od obrtnika, podjetnika pričakujemo, da:
• se z dinamiko stanja na trgu odziva s fleksibilnostjo, 

prilagodljivostjo in družbeno odgovornostjo;
• poslovne in proizvodnje procese načrtuje in vodi;
• sledi popolnosti in merilom poslovne odličnosti;
• izboljšuje procese in stremi k čim večji dodani vredno-

sti;
• je strokoven, timski, usmerjen k cilju doseganja inova-

tivnih prebojnih rešitev.

Več informacij na: www.kakovost-odlicnost.si, kontakt 
Jožef Vončina 041 633 815, e-pošta: voncina@kakovost-
-odlicnost.si.
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KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in 
svetovanje, Biserka Kišič s.p. 
ZA INOVIRANJE JE VEDNO PRAVI ČAS

Biserka Kišič je samostojna podjetnica 
z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
marketinga in stikov z javnostjo, čla-
nica Sekcije podjetnic in obrtnic na 
OOZ Celje, predavateljica digitalnega 
marketinga in prejemnica 2. nagrade 
za Inovatorja leta v Spodnji Savinjski 
dolini za leto 2019.

Biserka Kišič je podjetnica z veliko 
mero ustvarjalnega potenciala in z 
neverjetno energijo, naravnano v po-
zitivizem. V 23 letih dela na področju 
marketinga si je nabrala veliko izku-
šenj, zato se je pred skoraj tremi leti 
odločila, da se poda na samostojno 
podjetniško pot. Biserka Kišič: «Posta-
ti samostojna podjetnica je življenjska 
odločitev, saj to pomeni spremembo 
načina življenja, ki pa prinaša s sabo 
veliko novih izzivov. V svojem delu 
resnično uživam. Rada imam raznovr-
stnost, spremembe in delo na različnih 
področjih, za zelo različne dejavnosti 
in stranke. V enem trenutku pišem 
scenarij za promocijski film, v drugem 
sestavljam poslovne objave za kovin-
sko industrijo na LinkedIn-u ali učim 
podjetnike uporabe digitalnih orodij.«
Predavanja, delavnice in svetovanja iz-
vaja za podjetnike, potencialne podje-
tnike, podjetja, izobraževalno vertikalo, 
zbornice in vse, ki potrebujejo znanja 
s področja digitalnih vsebin in mar-

ketinga. Podjetnica je tudi družbeno 
odgovorna oseba, saj večkrat izvede 
predavanja, delavnice tudi pro-bono za 
ranljive ciljne skupine. Z OOZ Celje 
sodeluje v različnih projektih, kot so 
Promocija poklicev in kariernih poti 
ter Promocija podjetništva. 

Biserka Kišič: »V marketingu se vse 
dogaja zelo hitro, spremembe so moj 
vsakdanjik, zato je pomembno biti ve-
dno v t.i. učnem načinu, hkrati pa poln 
novih idej. Navdih zanje dobim v vsa-
kem trenutku, imam odprte oči in uše-

sa: veliko fotografiram, pišem tekste, 
potujem, spoznavam ljudi in dežele.«

Razgibano delo na mnogih področjih 
je pripeljalo tudi do tega, da je skupaj 
z ekipo projekta FlySentinel sodelova-
la pri  inovaciji nadzornega sistema za 
pilote, ki je kombinacija pametne ure, 
računalniške aplikacije in podpore. Na-
men te inovacije je, da naprava skrbi 
za varnost in dobro počutje pilotov 
med letom. Je tudi nadzorni sitem, ki 
prepozna morebitna tveganja in jih pi-
lotu tudi sporoči skupaj z nasveti, kako 
težavo odpraviti. Glede na to, da se ta 
inovacija lahko aplicira tudi na druge 
poklice in potrebe, saj je uporabna 
in koristna, je bila tudi prepoznana in 
nagrajena s strani Razvojne agencije 
Savinja z drugim mestom nagrade za 
inovatorja leta v Spodnji Savinjski do-
lini za leto 2019. Zaradi svoje narave 
dela je podjetnica prisotna na družbe-
nih omrežjih in znanja o njih deli tudi 
z vsemi željnimi informacij, kako se 
predstaviti in delovati na spletu. 

Biserka Kišič: »Zame je najmočnejši 
kanal in orodje za posel ter komunika-
cijo LinkedIn. Na njem podjetjem po-
magam, da čim bolje predstavijo svojo 
ponudbo, poiščejo nove trge in stran-
ke ali pa najdejo nove sodelavce. V da-
našnjih razmerah, ko je vedno bolj v 

Foto: Edi Einspieler

Foto: arhiv OOZ Celje
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Sekcija za promet

Obveznost plačevanja dajatve 
na odjavljeno vozilo 
Pomembno je, da poskrbite, da bo sprememba lastni-
štva vozila pravočasno in pravilno urejena. Samo tako 
se boste razbremenili obveznosti plačila dajatve. Daja-
tev se plačuje za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz 
blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne 
mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku 
enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum 
odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje 
deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času 
znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji od-
javi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za 
vozila s statusom starodobnega vozila.

Ministrstvo za infrastrukturo ob tem opozarja vse la-
stnike motornih vozil na obveznost plačevanja dajatve 
za odjavljeno vozilo in dosledno izvajanje spremembe 
lastništva odjavljenega vozila pri registracijskih organi-
zacijah. Zavezanec za plačilo dajatve je oseba, ki je kot 
lastnik vpisana v register motornih vozil. Obveznost pla-
čila dajatve nastopi prvič po enem letu od odjave vozi-
la. Zato je zelo pomembno, da vsak lastnik motornega 

vozila preda vozilo z dokumenti novemu lastniku šele, 
ko opravita spremembo lastništva (prepis lastništva) pri 
registracijski organizaciji (tehnični pregledi in upravne 
enote).

Ravno tako ne dajajte pooblastila za spremembo lastni-
štva vozila novemu lastniku, ki ste mu že predali vozilo in 
dokumente. Vsak lastnik vozila naj torej ob spremembi 
lastništva še pred predajo vozila opravi svojo obveznost 
v skladu z Zakonom o motornih vozilih in pri registracij-
ski organizaciji izvede spremembo lastništva. Dogaja se 
namreč, da prodajalci spremembe lastništva ne izvede-
jo, vozilo predajo novemu lastniku skupaj z dokumenti, 
potem pa spremembe lastništva ne morejo opraviti, ker 
novega lastnika (kupca) ne morejo več kontaktirati ozi-
roma se ta temu izogiba.

Najpomembneje je, da lastnik vozila uredi spremembo 
lastništva oziroma vpis drugega dejstva o vozilu (ukra-
deno, razgrajeno v EU, izvoženo, ponovno registrirano v 
tujini) pri registracijski organizaciji. Samo na tak način se 
bo razbremenil obveznosti plačila dajatve za odjavljeno 
vozilo. 

(vir: Ministrstvo za infrastrukturo)

!Brexit – Cestni prevozi blaga 
od 1. januarja 2020 v/iz Velike Britanije 

Združeno kraljestvo do izteka prehodnega obdobja sodeluje na enotnem trgu, zato se v danem trenutku cestni pre-
vozi blaga izvajajo nemoteno v korist subjektom EU vključno z Združenim kraljestvom. Od 1.januarja 2021 pa bodo 
pravice dostopa do trga storitev cestnih prevozov blaga odvisne od izida pogajanj med EU in Združenim kraljestvom. 
Če dogovora ne bo, se bodo prevozi opravljali na podlagi omejene kvote tako imenovanih "CEMT" dovolilnic v okviru 
mehanizma Evropske konference ministrov za promet. 

(vir: sekcija za promet OZS)

ospredju komunikacija in mreženje na 
daljavo, je ta kanal postal glavni način 
navezovanja kontaktov in mreženja.«

Pestra paleta dela in vlog od pre-
davateljice, svetovalke, tekstopiske, 
organizatorke in izvajalke dogodkov 
je osnova zato, da je podjetnica tudi 
prejemnica in nominiranka za nagrade 

s področja vsebinskega marketinga, 
med drugim nagrade za najboljši tiska-
ni medij na področju korporativnega 
komuniciranja na POMP Forumu, pa 
5 nominacij za CMI Award (svetovno 
priznan Content Marrketing Institute). 
Za svoje delo in aktivno članstvo je 
prejela tudi bronasto plaketo za razvoj 
obrti in podjetništva OOZ Celje. Bi-

serka Kišič: »Vesela sem vsakega pove-
zovanja in članstvo v Sekciji podjetnic 
in obrtnic v OOZ Celje mi pomeni 
veliko, saj sem tukaj stkala s sogovor-
nicami tako poslovne, z nekaterimi pa 
tudi prijateljske vezi. Izmenjujemo si 
izkušnje in nasvete, vedno pa izvemo 
tudi kaj novega in koristnega za naše 
delo.«
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec OKTOBER 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2020 1.812,66 
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2019 je 35,37 % (Ur.l. RS 14/2020). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo 
FURS 10.12.2019):

  

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

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

Posebne olajšave:

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 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.500,00 €

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). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec OKTOBER 2020 upo-
števajte 22 delovnih dni - skupaj 176 ur. Regres za pre-
hrano 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

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. plačni-
ka – 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

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. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
Skupaj 255 (2040) 7 (56) 262 2.096

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –   OKTOBER 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

1.753,84  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

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

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp.    4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ    401,98 2.344,87

*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 od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.753,84 x 3,5 =  6.138,44 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu 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.    

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 veza-
ne 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
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Prijavnica za osebno kartico Diners Club 
Mozaik podjetnih.

S podpisom soglašam, da Erste Card, d.o.o. navedene podatke obdeluje z namenom posredovanja ponudbe za 
osebno ali poslovno  kartico Diners Club Mozaik Podjetnih in s tem namenom z menoj vzpostavi stik na navedeni 
telefonski številki oziroma elektronskem naslovu.

C1611

Ime in priimek:

Davčna številka podjetja 
in imetnika kartice:

Naziv podjetja:

Sedež podjetja:

Članska št. OZS:

E-naslov:

Podpis 
prosilca/-ke:

Dva med seboj neodvisna 
limita.

Brez zamenjave banke in 
poslovnih računov.

Ugodnosti pri partnerjih 
Mozaika podjetnih.

Nakup na obroke doma 
in v tujini.

Ob podpisu pogodbe za prodajno mesto 
Erste Carda - Diners Cluba - direktorju podjetja 
podpisnika podarimo brezplačno članarino za 
osebno kartico Diners Club Mozaik podjetnih - 

za ves čas trajanja poslovnega razmerja.
Ugodnost velja do konca novembra 2020.

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na naslov 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 
71, 1000 Ljubljana ali pa jo osebno predajte na OZS ali 
OOZ, lahko pa jo tudi skenirano pošljete po elektronski 
pošti na naslov: mozaik.podjetnih@ozs.si.

Tel.:
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Postanite prodajno mesto Diners Cluba in razširite 
bazo svojih potencialnih kupcev z več kot 74.000 člani 
Diners Cluba.

Ste vedeli, da s podpisom pogodbe za prodajno 
mesto Diners Cluba nimate nobenih stroškov, vse 
dokler ne opravite transakcije s kartico Diners 
Club!

ŠTIRI BISTVENE PREDNOSTI PRODAJNIH MEST DI-
NERS CLUBA:

1. Kartica Diners Club se aktivira na vašem 
obstoječem POS terminalu. Celoten po-
stopek poteka on-line. S tem nimate no-
benih stroškov, saj to po podpisu pogodbe 
v celoti uredi Erste Card.

2. Brez tveganja - Erste Card celoti prevzame 
tveganje morebitnih neplačil, vi pa se lahko pov-
sem posvetite vašemu poslu.

3. Vaš kupec si s plačilom s kartico Diners Club 
lahko privošči več ter si olajša nakup tako, da 
si ga razdeli na obroke. V Sloveniji lahko na-
kup razdeli na do 36 obrokov, kar pomeni večjo 
prodajo vaših izdelkov in storitev.

4. Možnost brezplačnega oglaševanja vaše 
posebne ponudbe za imetnike kartice Di-
ners Club v medijih Diners Cluba. Sredstev 
za oglaševanje danes primanjkuje, Diners Club 
pa vam ponuja bogato bazo več kot 74.000 čla-
nov, ki jih lahko brezplačno nagovorite z ustre-
zno vsebino.

Ne pozabite, da lahko kot prodajno mesto Diners Cluba 
postanete tudi kreditni posrednik in si tako zago-
tovite še večjo prodajo - brez tveganja z morebitnimi 
neplačili.

BODITE MOČNEJŠI OD VIRUSOV
POSEBNA UGODNOST ZA ČLANE OBRTNO 
PODJETNIŠKE ZBORNICE:
Vsem direktorjem, ki sklenejo pogodbo za pro-
dajno mesto Diners Cluba, ponujamo brezplačno 
članarino za osebno – modro kartico Diners Club 
Mozaik podjetnih, in sicer za ves čas trajanja po-
slovnega razmerja.

Akcija traja od 2. 11. do 30. 11. 2020 in velja za vse, ki 
bodo v tem terminu podpisali pogodbo za prodajno me-
sto, izpolnili pristopnico za osebno kartico Diners Club 
Mozaik podjetnih in oddali potrebno dokumentacijo za 
pridobitev kartice. Erste Card si pridržuje pravico do za-
vrnitve vloge za kartico. Več informacij dobite na prijavni-
ca@erstecard.si. 

ZNIŽAJTE STROŠKE POSLOVANJA 
Sestrsko podjetje Diners Cluba – banka Sparkasse ponuja 
še posebne ugodnosti za podjetnike. Pogoje lahko pre-
verite pri svetovalcih: Renato Žurga: +386(1) 58 32 256, 
Romana Kamšek: +386(1) 58 32 322.

Diners Club – več kot kartica.
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