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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje

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

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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Sprememba pojasnila pri primerjavi 
upada prihodkov pri zavarovanju 
za krajši delovni čas

FURS pojasnjuje, da se pri vključenosti v zavarovanje za 
krajši delovni čas, lahko opravi primerjava upada prihod-
kov tudi na letni ravni, če je za zavezanca to ugodneje. 
Skladno s preteklimi pojasnili FURS so zavezanci, ki so 
bili vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas (manj 
kot 40 ur/teden), primerjavo upada prihodkov izvedli 
s preračunom povprečnih mesečnih prihodkov v 2020 
napram povprečnim mesečnim prihodkom v letu 2019. 
Po spremembi pojasnila pa velja, da se pri zavezancih, 
ki so poslovali v letu 2019 in 2020 ter so bili vključeni v 
tem obdobju v zavarovanje za krajši delovni čas (delno 
zaposleni,  delno upokojeni, starševsko varstvo, ipd ...) 
primerjava upada prihodkov lahko izvede tudi glede na 
celoletne prihodke zavezanca v letu 2020 napram 2019. 
Spremenjeno pojasnilo velja za interventne ukrepe od 
PKP2 dalje in sicer za:
1.  temeljni dohodek (po PKP2 in PKP5)
2.  oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene (po 

PKP2)
3.  čakanje na delo (od PKP2 do PKP5)

Zavezanci, ki dosegajo zadosten upad po spremembi 
pojasnila in so oddali vlogo za vračilo, lahko vlogo uma-
knejo, v kolikor odločba o vračilu še ni pravnomočna. Za-
vezanci, ki so na podlagi pravnomočne odločbe že vrnili 
sredstva, ne bodo mogli ponovno zahtevati izplačilo po-
moči. Materialni rok za vložitev vloge je namreč že pote-

kel, zato ne glede na spremembo stališča, vložitev vloge 
po roku ni mogoča.
Primer: S.p. je posloval v letu 2019 in 2020. V letu 2019 je 
dosegel 30.000 eur prihodkov, v letu 2020 pa 23.000 eur. 
V tem obdobju je zaposloval eno osebo do 30.9.2020 in 
zanjo koristil ukrep čakanja na delo, s 1.10.2020 pa se je 
nosilec dejavnosti delno upokojil in bil vključen v zava-
rovanje na podlagi 005 za 10 ur/teden. Ali je po novem 
pojasnilu FURS-a zavezanec upravičen do temeljnega 
dohodka, oprostitve plačila prispevkov za samozaposle-
nega in nadomestil iz naslova čakanja na delo ter opro-
ščenih prispevkov iz tega naslova? 

2019 2020

prihodki v letu 30.000 23.000

dni/zav. čas 365 297

 

povp.mes.prih. 2.498,63 2.361,95

 

upad povp. mesečni 5,47%

  letni 23,33%

Zavezanec s primerjavo celoletnih prihodkov dosega za-
dostni upad prihodkov in je upravičen do prejetih pomo-
či.        

(Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS)

Obročno vračilo pomoči
Zavezanec, ki ni dosegel zadostnega upada prihodkov 
oziroma je kršil prepoved izplačil (izplačilo dobička, na-
kup lastnih delnic ali lastnih deležev, izplačilo nagrad po-
slovodstvu in izplačilo dela plače za poslovno uspešnost 
poslovodstvu) in bo moral pomoč vrniti, lahko vloži vlogo 
za obročno vračilo pomoči. Skladno z ZIUPOPDVE (PKP7) 
lahko pomoč vrne v šestih mesečnih obrokih v obdobju 
šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja 
prihodkov zaradi epidemije. V vlogi je potrebno obra-
zložiti nezmožnost plačila, predložiti je potrebno tudi 
dokazila, ki navedbe dokazujejo. Za čas, ko je dovoljeno 
obročno plačilo, se za odloženi znesek ne zaračunavajo 
obresti. V kolikor zavezanec zamudi s plačilom posame-
znega obroka, mu zapadejo v plačilo vsi naslednji nepla-
čani obroki (bodite pozorni na sklice iz odločbe). Vlogo za 
obročno vračilo pomoči vložite pri:

1. FURS - (temeljni dohodek, nekriti fiksni stroški, opro-
ščeni prispevki samozaposlenih, krizni dodatek, hitri testi 
in subvencija minimalne plače)

Vlogo zavezanec odda elektronsko prek storitev elek-
tronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, 
lahko pa tudi na elektronski naslov Finančnega urada Ko-
per kp.fu@gov.si ali po pošti Finančni urad Koper, Piran-
ska cesta 2, 6000 Koper.

2. ZRSZ - nadomestila za čakanje na delo in subvencija za 
skrajšan delovni čas
Vlogo za odločanje o obročnem plačilu obveznosti iz 
naslova povračila nadomestila plače delavcem na zača-
snem čakanju na delo in povračila delnega subvencioni-
ranja skrajšanja polnega delovnega časa se posreduje na 
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 
Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo ali na elek-
tronski naslov gpzrsz@ess.gov.

FURS in ZRSZ, skladno z ZUP, zavezancu posredujeta od-
ločbo o obročnem plačilu v 30. dneh od prejema popolne 
vloge. 

(Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS)



JUNIJ 20214

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

4

Finančna uprava bolj dostopna davčnim zavezancem  
Finančna uprava je na spletnih straneh finančnih uradov https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_
furs/#c6535 objavila elektronske naslove vodij sektorjev oziroma oddelkov s področja davkov, carin, nadzorov in 
izvršb. Cilj je Finančno upravo še bolj približati davčnim zavezancem ter s tem pripomoči k transparentnejšemu poslo-
vanju, predvsem pa pospešiti postopke reševanja zadev.

Vir: FURS

Ukrep čakanja na delo podaljšan še za en mesec
Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o podaljšanju 
ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo za mesec junij in ga objavila 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Ocenjuje se, da bo 
ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tve-
ganje, da bi se podjetja, ki se zaradi covid-19 krize soočajo 
z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktiv-
nosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interven-
tnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj so omejili rast 
brezposelnosti. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa 
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čaka-
nju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, 

bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih 
oseb. Ukrep, katerega veljavnost je bila v sklopu osmega 
protikoronskega paketa ponovno podaljšana, je omejil 
rast brezposelnosti tudi v prvih mesecih leta 2021.
Trenutne epidemiološke razmere, stanje na trgu dela, ki je 
vezano na okrevanje gospodarstva (in ki je kljub odpravi 
nekaterih omejitvenih ukrepov na področju gospodarstva 
še vedno nezadovoljivo) ter pozitivni odzivi delodajalcev 
nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadome-
stila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še ve-
dno potreben, zato se podaljša do 30. junija 2021.

(Vir: Min. za delo,družino in socialne zadeve

AJPES: Informacije o poslovanju družb in podjetnikov v 
RS v letu 2020
V AJPES so pripravili Informacijo o poslovanju gospodar-
skih družb v Republiki Sloveniji v letu 2020 in Informacijo o 
poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Re-
publiki Sloveniji v letu 2020. Informaciji na podlagi zbirnih 
statističnih podatkov prikazujeta rezultate za leto 2020 za 
družbe in podjetnike ter sta lahko koristen vir podatkov za 
analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spre-

mljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik. Bistve-
ne ugotovitve poslovanja družb in podjetnikov so javnosti 
dostopne tudi na spletnem portalu AJPES, vpogled v posa-
mezna letna poročila predložena za namen javnosti (druž-
be zavezane k reviziji jih lahko predlagajo do konca avgu-
sta 2021) pa je na spletnem portalu AJPES zagotovljen v 
spletni aplikaciji JOLP. 

Vir: AJPES

Podaljšano Javno povabilo za sodelovanje 
podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 
2020 Dubaj«
SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh: www.
spiritslovenia.si  in www.podjetniski-portal.si objavila jav-
no povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija 
na EXPO 2020 Dubaj«. Rok za prijavo je podaljšan do zapol-
nitve predstavitvenih kapacitet.
Agencija podaljšuje rok za prijavo, saj želi z javnim pova-
bilom na EXPO 2020 Dubaj privabiti čim več inovativnih 
podjetij s področja različnih gospodarskih dejavnosti za 
celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, ki bo 
prvič v zgodovini organizirana v eni od arabskih držav, 
Združenih arabskih emiratih, središču in stičišču poslov-
ne in kulturne dejavnosti. To poleg splošne in turistične 

predstavitve Slovenije predstavlja izredno priložnost za 
učinkovito gospodarsko promocijo slovenskih podjetij ter 
sklepanje novih poslovnih vezi in partnerstev.

Poglavitni cilj je pridobiti podjetja, ki delujejo v skladu s 
smernicami nacionalne kampanje za promocijo slovenske-
ga gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. 
Smart.«, katere namen je promovirati slovenska podjetja, 
ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne kon-
kurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, 
ustvarjalno, pametno in v okviru področij krovnih tematik 
na Slovenskem paviljonu.
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Financiranje gospodarskih subjektov na

 področju cestnih prevozov (Promet 1)

SID banka za prevoznike na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega pro-
meta, ki potrebujejo dodatna likvidnostna sredstva za poslovanje zaradi vpliva epidemije COVID-19, razpisuje 
kredite pod ugodnimi pogoji. Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah zaradi 
širjenja epidemije koronavirusa.

UPRAVIČENCI: Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki kot glavno dejavnost izvaja me-
stni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni 
promet.

NAMEN FINANCIRANJA: Kritje celotnih stroškov posla (stroški blaga, materiala in storitev ter stroški 
dela), ki so prikazani v računovodskih izkazih za leto, v katerem je oddana vloga za financiranje in za leto, ki 
sledi.

ROČNOST KREDITA: 6 - 8 let

VIŠINA KREDITA: 100.000 € - 800.000 €
- najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek drugih državnih  pomoči, ki so bile končnemu 
prejemniku dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospo-
darstvu ob izbruhu COVID-19
- financiranje do 85 %  celotnih stroškov posla.

MORATORIJ: Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti. 

PREDVIDENA OBRESTNA MERA: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID 
banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribi-
tek znaša 2 % letno. 

ZAVAROVANJE: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina, vrednostni papir, poslovni delež v 
družbi, terjatev, patent, znamka, model, programska koda, poroštvo, pristop k dolgu, garancija in/ali drugo 
ustrezno zavarovanje. 

OSTALO: 
- upravičenec ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj dve (2) polni poslovni 

leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
- upravičenec dokaže, da je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki 

opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa)
- upravičenec nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev ter na dan 31.12.2019 ni podjetje 

v težavah.

ROK ZA SKLENITEV POGODBE: 31.12.2021 ali kasneje, če pride do podaljšanja veljavnosti sheme držav-
ne pomoči po Začasnem okvirju.

POMEMBNO: SID banka ne zaračunava nadomestil za opravljeno storitev.

DODATNE INFORMACIJE:  https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-gospodarskih-
subjektov-na-podrocju-cestnih-prevozov-promet-1

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.sid.si
Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Vodstvo zbornice predstavilo pobude za izboljšanje 
poslovnega okolja

V četrtek, 27.5.2021 se je na zbornici odvijalo srečanje 
vodstva OOZ Celje s predsednico stranke Socialnih demo-
kratov Tanjo Fajon in njenimi sodelavci. Podpredsednik 
OOZ Celje Peter Pišek, njegov namestnik Franc Meža 
in član upravnega odbora Marko Razgoršek so priso-
tnim predstavili delovanje in vlogo zbornice, problema-
tiko malega gospodarstva, vpliv in negativne posledice 
epidemije na poslovanje obrtnikov in podjetnikov, zlasti 
tistih, ki delujejo v panogah, v katerih je bilo poslovanje 
na osnovi odlokov vlade močno omejeno ali celo prepo-
vedano. Izpostavljena je bila tudi problematika velikega 

pomanjkanja kadrov v gospodarstvu, zlasti na področju 
gradbeništva ter gostinstva in turizma. G. Pišek je pou-
daril, da bi bilo potrebno sprejeti takšne ukrepe, ki bodo 
zagotovili stabilno in močno državo. 

Zagotoviti je potrebno sredstva za povračilo škode naj-
bolj prizadetim dejavnostim, kreditne potenciale in za-
gonska sredstva, moratorij na odplačilo obstoječih ob-
veznosti podjetnikov, spremembe na davčnem področju, 
delovno pravni zakonodaji… Le tako bo možno zagoto-
viti gospodarsko rast in ohraniti zdrava jedra podjetij. 

Foto Lara Mazzini Foto Lara Mazzini

70 LET PODJETJA ELEKTROSIGNAL, d.o.o. Celje
Podjetje Elektrosignal, d.o.o. Celje bo 1.7.2021 obeležilo 70. letnico uspešnega delovanja. Ob tej priložnosti se  zahva-
ljujejo vsem, ki ste jim v tem času zaupali projektiranje in izvedbo elektroinštalacij ter njihovo vzdrževanje in meritve. 
Prav tako se za izkazano zaupanje zahvaljujejo vsem članom OOZ Celje, s katerimi so sodelovali na številnih projektih. 
Vsem članom OOZ Celje in zbornici želijo še mnogo uspešnih poslovnih let, kakor tudi medsebojnega uspešnega 
sodelovanja.

Podjetju ELEKTROSIGNAL, d.o.o. Celje čestitamo ob visokem jubileju in 
želimo, da uspešno stopa po poti novih izzivov tudi v prihodnje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
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Kavarna Panorama, užitek z razgledom 
na Šmartinsko jezero
Pet let je preteklo od zamisli do odprtja 
Panorame v Runtolah ob pomolu na 
Šmartinskem jezeru. Njen lastnik, Da-
vid Vuzem, ki ga Celjani bolj poznajo 
po frizerskem salonu Fantazija, je s tem 
uresničil svojo idejo, da obiskovalcem 
jezera ponudi prijetno lokacijo s kako-
vostno gostinsko ponudbo.

»Kot domačin, ki že od malega živim 
na Prekorju, v neposredni bližini je-
zera, sem prišel na idejo, da bi bila ta 
lokacija idealna za lokal zaradi neokr-
njene narave, sončne lege, prijetne-
ga zaliva in z najlepšim pogledom na 
jezero. Poleg tega ima prav posebno 
energijo,« pravi David Vuzem in do-
daja, da je bila pot do realizacije vse 
prej kot preprosta, saj je bilo treba 
veliko vztrajnosti pri pridobivanju 
dovoljenj in soglasij. »Na neki točki 
sem že skoraj obupal, a sta bili moja 
želja in vizija tako močni, da sem 
kljub oviram vztrajal. Ko sem konč-
no pridobil vse potrebno, kar se je 
zgodilo še pred začetkom epidemije, 
sem v to vložil že toliko denarja, časa 

in energije, da niti pomislil nisem, da 
zadeve ne bi izpeljal do konca,« je 
poudaril.

Tako kot pri frizerskem salonu Fanta-
zija je tudi pri Panorami želel obisko-
valcem ponuditi posebno izkušnjo, 
hkrati pa doseči, da se videz objekta 
čim bolj zlije z okolico. Celoten lokal 
je kombinacija različnih slogov, no-
tranjost lokala osvetljuje 200 žarnic 
različnih oblik, ki visijo s stropa, stebri 
ograje so znotraj osvetljeni in imajo 
različne vzorce… »Pri načrtovanju ni-
sem imel notranjega oblikovalca, vse 
ideje so moje. Ker sem perfekcionist 
in dober opazovalec, je Panorama 
sestavljena iz ogromno majhnih in 
večjih detajlov, ki gostom zagota-
vljajo udobje in ohranijo občutek 
bližine narave.  S tem sem povzročil 
tudi veliko preglavic izvajalcem, ki so 
morali vse te ideje spraviti v prakso,« 
je dejal David, ki je z rezultatom več 
kot zadovoljen. V projekt, ki je zah-
teval ogromno odrekanja, je vložil 
veliko časa, truda in denarja. Zato je 

Panorama (foto: arhiv D.Vuzem): Kavarna Panorama je sestavljena iz ogromno majhnih in večjih detajlov, ki gostom zagotavljajo 
udobje in ohranijo občutek bližine narave (foto: Igor Rosina).

še toliko bolj vesel vsake pohvale in 
spodbude gostov ter naključnih obi-
skovalcev jezera.

Trije lokali v enem
Panorama je kombinacija treh zvrsti 
lokala: čez dan kavarna, čez poletje 
bo tudi beach bar, hkrati pa se lah-
ko zvečer prelevi v lounge bar z raz-
ličnimi dogodki in raznoliko glasbo. 
Ponudila bo različno dogajanje, ki bo 
zadovoljilo mlajše in starejše obisko-
valce. Enako je z gostinsko ponudbo, 
poleg širokega nabora pijač (koktaj-
lov, craft piva, izbranih vin …) ponu-
ja razne sladice, prigrizke in seveda 
sladoled. Ponudba bo tudi sezonsko 
prilagojena, saj bo Panorama odprta 
vse leto, glede na to, da Šmartinsko 
jezero v vseh letnih časih pritegne 
veliko obiskovalcev.

V prihodnje tudi športni center
Ker je Vuzem navdušen športnik in 
opaža, da se ljudje ob jezeru veliko 
rekreirajo, si želi, po vzoru iz tujine, 
gostinski ponudbi dodati moderen 
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športni center z možnostjo izposoje 
kajakov in supov, organizacije team 
buildingov in drugih športnih ter 
družabnih aktivnosti. »Moja vizija v 
sklopu športnega centra vključuje 
tudi večji plavajoči pomol, na kate-
rem bi lahko priredili kakšen koncert, 

Frizerski salon (foto: arhiv D. Vuzem): David Vuzem je tudi svoj frizerski salon Fantazija v Celju opremil tako, da s strankam nudi 
posebno izkušnjo. Salon združuje edinstven ambient, vrhunske frizerske storitve, skupaj s sprostitvijo, aromaterapijo in solno 
terapijo predstavlja novo dimenzijo v frizerstvu.

Projekt Boost with Facebook

Facebook začenja s projektom Boost with Facebook, ki 
bo slovenskim majhnim in srednje velikim podjetjem 
ponujal brezplačno in interaktivno spletno izobraževanje 
na področju rabe digitalnih orodij, ustvarjanju kreativnih 
spletnih vsebin in prisotnosti podjetij na spletu. Projekt 
oz. spletno središče je zaživelo 2. junija.
V Facebooku so se za projekt odločili zaradi globalne 
zdravstvene krize, ki je mnoga podjetja praktično prisilila 
v poslovanje preko spleta, z največjimi izzivi in težavami 
pa so soočena ravno majhna in srednja podjetja, med ka-
terimi so mnoga zaradi zaustavitve javnega življenja bila 
prisiljena ustaviti svoje delovanje.

Središče za brezplačno in interaktivno spletno izobra-
ževanje je zaživelo 2. junija s spletno delavnico v živo o 
digitalnih orodjih. Na platformi bodo objavili spletne se-
minarje na tematiko prisotnosti na spletu, o ustvarjanju 
kreativnih vsebin in primerih učinkovite rabe digitalnih 
orodij, ki bodo podjetjem pomagala ponovno vzpostaviti 

delovne procese, ki so bili zaradi ukrepov in omejitev več 
mesecev moteni ali zaustavljeni.
Pri Facebooku se zavedajo, da številne težave, s katerimi 
se dandanes soočajo podjetniki, ne bodo izginile takoj, 
niti po sprostitvi ukrepov. Da bi jim pomagali preživeti 
težke čase, so želeli podjetjem predstaviti potencial, ki ga 
nudijo internet in brezplačna orodja na platformah Fa-
cebook in Instagram. Cilj, ki ga želijo doseči s projektom 
je, da čim več malih in srednje velikih podjetij opremijo s 
koristnim znanjem.

Projekt Boost with Facebook je nastal v sodelovanju s podje-
tjem HTTPool, Združenje za informatiko in telekomunikacije 
pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Digitalnim inova-
cijskim središčem Slovenije in GZS.  

Povezava: 
https://www.facebook.com/business/
BoostwithFacebookSlovenia/event
   (Vir: www.podjetniski-portal.si/)

jutranjo jogo ali celo prvo judo tek-
mo na vodi. Želim si, da Panorama 
ne bo samo bar, kamor bodo ljudje 
na hitro prišli na kavico, ampak da 
bo ponudila prijeten ambient, v ka-
terem se bodo ljudje sprostili, poza-
bili na vsakodnevne skrbi ter uživali 

v panoramskem razgledu na jezero. 
Vabljeni na sprehod ob jezeru in na 
sprostitev ob Šmartinsko jezero, kjer 
se bodo lahko sami prepričali o lepo-
ti, energiji in ponudbi Panorame!« je 
z vabilom sklenil David Vuzem.

Eva Mihelič, OZS
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Odlična priložnost! Na frekventni in dostopni lokaciji med Celjem in Šentjurjem (v Štorah), ob glavni cesti, 
vam v nakup ponujamo poslovni objekt z 1 stanovanjem in pomožnimi prostori ter parkiriščem in zelenico. 
Štore so vse bolj priljubljeno obrtniško mesto in se nahajajo med Celjem in Šentjurjem, v bližini AC 
priključka Celje-vzhod (5 km).  

Poslovna stavba je narejena v 3 nadstropjih (K+P+1+M) v skupni izmeri 485,59m2 .  

Trenutno so prostori razporejeni kot: 

MANSARDNI DEL (stanovanje in večja sejna soba) 134,64 m² 

1.NADSTROPJE (4 pisarne, 2 sanitarije, čajna kuhinja, prostor ki služi kot arhiva) 133,12 m² 

PRITLIČJE (3 pisarne, čajna kuhinja, sejna soba, hodnik s sprejemnico, 2 sanitarije) 121,79 m² 

KLETNI PROSTORI 96 m² 

Skupno zemljišče parcel je 904 m². 

V mansardnem delu je še v uporabi 1 stanovanje. Poslovni objekt je priključen na vso potrebno 
infrastrukturo (mestni plinovod, elektriko, vodovod). Ogrevanje poteka preko 2 etažnih plinskih peči – 
nameščeni radiatorji pa so razporejeni v vseh prostorih. Leta 2018 so bila menjana vsa okna.  

V bližini sta železniška in avtobusna postaja, pošta, trgovina, bencinska črpalka itd. V Štorah se parkirnina 
ne plačuje. Možnost obračanja tudi večjih dostavnih vozil.  

Izjemna priložnost za vse, ki iščete poslovne prostore ali priložnost za investicijo v nova stanovanja. 

 Možnost preureditve v večstanovanjski objekt 
 Uporabno dovoljenje pridobljeno 
 Lokacijska informacija pridobljena 
 Potrdilo o namenski rabi pridobljeno 
 Parkirišče ob stavbi vključeno v ceno 
 Bližina AC priključka 
 Opravljena cenitev 
 Vhod je možen s sprednje ali zadnje strani stavbe 

Cena za nepremičnino je 265.000 € (davek na promet nepremičnin plača kupec). Za brezplačen ogled, 
rezervacijo ogleda in oddajo ponudbe (javni razpis) nepremičnine pokličite našo nepremičninsko 
posrednico Manco Kragelj na št.: 070/792-606. Vredno ogleda!  

                                              https://geopro.si/  
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec MAJ 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2021  2.009,50 
€ Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2020 je 34,89 % (Ur.l. RS 32/2021). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2021 (vir: obvestilo 
FURS 16.12.2020):

  

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 2021:

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 1.1.2021 dalje znaša  1.024,24 €  (Ur.l. 
RS 12/2021).   

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAJ 2021 upoštevajte 
21 dni - skupaj 168 ur. Regres za prehrano zasebnika zna-
ša 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  

1.4.2021 dalje v višini 38,68 € (Ur.l.RS 36/21), 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 9,65 € 

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  28,96 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 38,61 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1. 10. 2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države   SI56  0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
• PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 20 (160) 1 (8) 21 168
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 23 (184) 0 23 184
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 21 (168) 0 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 0 22 176
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 21 (168) 0 21 168
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 23 (184) 0 23 184
Skupaj 255 (2040) 6 (48) 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2021
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –    MAJ 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.113.72 6.496,70

1.856,20  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   172,63 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   98,56 574,96

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   70,83 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   73,06 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,90 34,43

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,11 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,11 6,50

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,56 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,67 3,90

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00

Skupaj drugi prisp.    4,45 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ    425,43 2.481,75

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 (PP):  1.856,20 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2021 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.856,20 =  1.113,72 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.856,20 x 3,5 =  6.496,70 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v 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 ve-
zane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se 
za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega 
leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno 
varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 
60  % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2021 do 
31.7.2021 in izplačila od 1.1.2022 do 28.2.2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračuna-
ne na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur).

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek 
144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za 
plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1.7. do 31.12.2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 
znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova 
uporablja za izplačila od 1.8.2021 do vključno 31.1.2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije. 

Vir: FURS
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