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Izdajatelj:
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Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
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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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Spoštovani člani OOZ Celje,

obveščamo vas, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje z Medicinskim centrom Paracelzus, Kersniko-
va 17a, 3000 Celje, sklenila Pogodbo o poslovnem sodelovanju, na osnovi katere so člani OOZ Celje, njihovi 
družinski člani in njihovi zaposleni upravičeni do popusta pri koriščenju storitev.

V Medicinskem centru Paracelzus vam nudijo vodenje, podporo in pomoč pri vašem  zdravju. Njihov cilj je celost-
ni pristop k zdravju in dobremu počutju. Prisluhnejo vam, si vzamejo čas, se vam celostno posvetijo in ustvarjajo 
odnos človeka s človekom. Opravljajo diagnostične in preventivne preglede ter posvete, določene, manjše kirur-
ške posege, izvajajo tudi različne terapije za izboljšanje ter krepitev zdravja. 

V medicini dela, športa in prometa z zdravniki specialisti in najsodobnejšo opremo preučujejo, zdravijo in prepre-
čujejo poklicne bolezni, pomagajo skrbeti za preprečevanje okvar zdravja zaradi dela in za aktivno zdravstveno 
varstvo zaposlenih in aktivnih v cestnem prometu. Opravljajo preventivne zdravniške preglede za: 

- voznike vseh vrst kategorij
- preglede pred nastopom dela za vse poklice
- preglede za posest in nošenje orožja
- druge usmerjene preglede pri zaposlenih
- preventivne preglede s področja športa.

Višina popusta:
5 %  na neto vrednost naslednjih storitev:

	pregledi s področja medicine dela
	specialistične storitve 
	dermatološke storitve
	protibolečinske storitve
	covid testiranja

7,5 % na neto vrednost naslednje storitve:
	HBOT terapije  (hiperbarična kisikova terapija)

HITRI TESTI
Pogoj PCT je še vedno prisoten med nami. Kot pooblaščeni medicinski center s strani Ministrstva za zdravje RS, 
opravljajo hitre antigenske teste na SARS-CoV-2, potrdilo v angleškem jeziku prejmete v 20 minutah.  Prav tako 
izvajajo odvzeme brisa za PCR teste, ki so zaključeni v največ 24 urah, najpogosteje 5-6 ur po odvzemu. Zakaj bi 
torej tvegali razmah okužbe, ko pa lahko na lokaciji vašega podjetja, bivališča ali v Medicinskem Centru Paracel-
zus naše usposobljeno osebje hitro, učinkovito in cenovno ugodno izvede testiranje, ter vam tako ponudi prilož-
nost pravočasnega ukrepanja, ki se vam bo zagotovo obrestovalo.

V ta namen so vam v Medicinskem centru Paracelzus Celje pripravili hitro testiranje s potrdilom po ceni 10 
€ na test, na kar se članom OOZ Celje prizna še 5 % popust. Za testiranje se je potrebno predhodno naroči-
ti. Prav tako izvajajo hitra testiranja v podjetjih na podlagi predhodnega dogovora. Informacije za naročanje: 03 
828 08 00. Naslov Kersnikova 17 a, 3000 Celje. 

UVELJAVLJANJE POPUSTA
Člani zbornice lahko ugodnosti pri koriščenju storitev Medicinskega centra Paracelzus uveljavljate ob 
predložitvi podpisane in ožigosane napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Za vse dodatne informacije (vrste in obseg storitev, cene itd.) kontaktirajte  Medicinski center Paracelzus,  ga. 
Katarina Jekuš, gsm 051 382 500, e-pošta: katarina@paracelzus.si. Povezava do spletne strani www.paracelzus.si.
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Mestna občina Celje je objavila: Javni razpis za 
dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni 
občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednja 
velika podjetja (MSP) 

V Uradnem listu RS št. 145/2021 je bil dne 10. 9. 2021 
objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj 
gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mi-
kro, mala in srednje velika podjetja (MSP): https://www.
uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021145.pdf .  Prijava na raz-
pis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih 
in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloga mora 
prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Me-
stne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje naj-
kasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obrav-
navana kot popolna. 

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski po-
šti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 20. 9. 
2021 do 12. ure. Na vprašanja, prejeta po roku, ne bodo 
odgovarjali. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi za-
gotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih 

objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumen-
tacije najkasneje do 22. 9. 2021 do predvidoma 14. ure. 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju 
razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
•  Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih 

investicij,
•  Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega pri-

spevka
•  Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prosto-

rov,
•  Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpira-

nja novih delovnih mest,
•  Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubator-

jih in tehnoloških parkih,
•  Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastruk-

ture

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija se naha-
ja na povezavi:  https://moc.celje.si/javni-razpisi. 

Helenina cvetlična pravljica

Helena Novak je svojo cvetlično pravljico pričela pisati 
pred 40 leti, ko sta z možem v najetem prostoru v Celju 
odprla majhno cvetličarno. Takrat so bili časi precej dru-
gačni, tako prostor kot dovoljenja za obratovanje sta hi-
tro uredila. 

Helenina želja je bila postati vzgojiteljica, a se je zaradi 
spleta okoliščin vpisala na Vrtnarsko tehnično šolo  v Ce-
lju ter jo uspešno zaključila. Prostor za cvetličarno sta z 
možem iskala v centru Celja, a ni bilo nič ustreznega. Od 
vsega začetka pa sta imela željo, da bosta nekega dne 
imela svojo cvetličarno. Po 13 letih vztrajnega dela sta na 
današnji lokaciji zgradila večji objekt ter cvetličarsko de-
javnost precej razširila ter zaposlila dve sodelavki, ki sta v 
podjetju še danes.  

Helena Novak: »Na začetku moje podjetniške poti sem 
dobro komunicirala z občino, inšpekcijo in ostalimi insti-
tucijami, nekako je bilo drugače, kot danes. Je pa velika 
razlika glede nabave. Danes pokličeš ali naročiš preko 
spleta in čez nekaj dni dobiš kakršnokoli cvetje želiš. Če 
gledam nazaj, smo večino cvetja naročali iz Hrvaške – 
Splita in bivše Jugoslavije, težje je bilo priti do nizozem-
ske borze in do tujine nasploh.« Se pa lahko pohvali, da je 
njena cvetličarna prva imela v ponudbi eksotično cvetje, 

kot npr. flaminge, strelicije, orhideje, ki je krasilo šopke, še 
zlasti pa darilne aranžmaje. Svoje znanje je izpopolnjevala 
in nadgrajevala z obiskom mnogih sejmov v tujini, zlasti 
se je rada podala v Padovo in Milano, kjer so bili aranžerji 
v svetovni špici. Spomni se, da je nabavila strojček za obli-
kovanje krep papirja, ki je bil nekaj posebnega in je nudil 
veliko ustvarjalnih izzivov. Zaradi njene inovativnosti in 
iznajdljivosti je bila tudi drugačna, boljši od konkurence.  

V njeni karieri je bilo mnogo vzponov in padcev, le enkrat 
v vseh letih je pomislila, da bi s poslom zaključila, in sicer: 
»Zaradi lastne napake, iz katere sem se veliko naučila. Na-
bavila sem preveč materiala in v nekem trenutku se mi je 
zdelo, da se ne bo izšlo. Z novimi idejami in spretnostjo 
sem izdelala različne stvari ter porabila ves material. Do 
tega me je pripeljala želja ustreči vsem strankam.« Ga. 
Helena meni, da je v storitvenih dejavnostih, kot je tudi 
njena, pomembna prijaznost, naklonjenost do strank in 
pripravljenost, da včasih narediš nekaj, kar se sprva zdi 
nemogoče. To se vedno obrestuje. Zanjo je najbolj po-
membna zadovoljna stranka, ki se zagotovo vrača. 

V primerjavi z leti nazaj so se spremenile tudi stranke, ki 
so danes bolj zahtevne, saj točno vedo, kaj želijo. Iz cvetja 
je možno narediti marsikaj, ponudba je zelo široka, danes 
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je dovoljeno vse, še  nekoč nemogoče kombinacije barv, 
kot npr. rumena in lila. Tudi mladi precej kupujejo cvetje 
in imajo lep odnos do floristike. Helena Novak: »Najve-
čji izziv pomenijo poroke, tako po barvah, vrsti cvetja in 
načinu izdelave. Mnogokrat ima nevesta že pripravljeno 
digitalno idejo, a vedno vse ni možno, takrat najdejo sku-
pno rešitev.« Del posla so tudi okrasitve ob različnih do-
godkih, kjer upošteva želje naročnika, predvsem pa vse-
bino dogodka. Kot marsikateremu drugemu podjetniku 
tudi njej administracija ni najbolj všeč, a pravi, da je to 

sestavni del posla. Delovna ekipa poleg nje šteje še pet 
zaposlenih, zanje pravi, da so ključni faktor v podjetju. Ve-
seli jo, da so delovni, spoštljivi in pripadni podjetju, z roko 
v roki so naredili že veliko in so kos še tako zahtevnim izzi-
vom. Svoje znanje izpopolnjujejo z udeležbo na različnih 
strokovnih seminarjih.  

Ga. Helena opaža, da je epidemija covid spremenila lju-
di, strah jih je, negotovi so, veselja je vedno manj. Je pa 
ta čas bil tudi zanjo velik izziv. Helena Novak: »Prvi teden 
epidemije v 2020 sem jokala, bila v stresu, kajti imela sem 
že nabavljeno cvetje za 25.3. Potem sem začela z delom, 
nekaj materiala je šlo v smeti. Moja dejavnost je poveza-
na tudi z žalostjo, smrtjo in v tem času je bilo precej smrti 
povezanih s covidom. Omejitev števila ljudi na pogrebih 
je imela za posledico, da se je marsikdo želel s cvetjem 
posloviti, ker ni smel na pogreb. Tako smo sprejemali 
naročila na daljavo in pripravljali aranžmaje za prevzem. 
Izkazalo se je, da kljub covid krizi poslovanje niti ni bilo 
tako slabo.«  

Svoje delo opravlja z ljubeznijo, s srcem in zelo rada po-
kloni cvet, pa ne zato, ker je to njen posel, ampak, ker se 
ga stranke iskreno razveselijo. Tudi sama je vesela šopka 
ali posameznega cveta, najbolj pa ji je všeč bel tulipan.  

Helena Novak: »Na moji poslovni poti je bilo mnogo iz-
zivov, ki sem jih uspešno premagovala tudi s pomočjo 
podpore OOZ Celje, za kar sem iskreno hvaležna.« Je 
dolgoletna predsednica sekcije cvetličarjev pri OOZ Ce-
lje, leta 2019 prejemnica zlate plakete OOZ Celje in v letu 
2021 prejemnica bronastega grba Občine Štore, kjer je 
doma. Pogreša čase, ko so se cvetličarji na zbornici zbrali 
v velikem številu ter za to dejavnost dosegli marsikaj ko-
ristnega. Cvetličarska tradicija se v družini verjetno ne bo 
nadaljevala, zato bo odločitev o prodaji ali kakšni drugi 
rešitvi sprejela, ko bo za to prišel čas. 

Helena Novak (foto OOZ Celje)

SEE MEET Slovenia 2021 - 
Vabilo na individualna B2B srečanja 
med slovenskimi in tujimi podjetji, 
20. in 21. oktober 2021

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira sple-
tna individualna B2B srečanja med slovenskimi in tuji-
mi podjetij – SEE MEET 2021, ki bodo potekala 20. in 
21. oktobra 2021.

SEE MEET Slovenia 2021 je mednarodni forum, ki po-
nuja edinstveno priložnost za iskanje novih poslovnih 
partnerstev za mala in srednje velika podjetja iz različ-
nih poslovnih sektorjev. Podjetjem ponuja priložnost za 
rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih trgih ter 

pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individu-
alnih vnaprej pripravljenih sestankov in neformalnega 
mreženja v času foruma.
Forum ponuja edinstveno priložnost za podjetja iz nasle-
dnjih panog:
•	 kovinske industrija in strojegradnja (proizvodnja 

strojev in izdelkov iz kovin),
•	 elektroindustrija (proizvodnja električne opreme),
•	 sektor informacijske in komunikacijske tehnolo-

gije (IKT).
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V sklopu dogodka bodo podjetja lahko razširila svoje po-
slovanje na domačem in tujih mednarodnih trgih z do 
24 vnaprej načrtovanimi spletnimi sestanki, ki nudijo 
hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje 
poslovno sodelovanje.
Višina kotizacije na dogodku: 149 € brez DDV, za prijave 
do 30.9.2021
 
Kotizacija za udeležbo na dogodku zajema:
•	 Do 24 vnaprej dogovorjenih B2B sestankov,
•	 tematska predavanja,
•	 brezplačna podjetniška svetovanja (SPIRIT Slovenija),
•	 SEE MEET Slovenia spletni katalog (prijavljena pod-

jetja s kontakti).

Vabimo vsa zainteresirana podjetja, da udeležbo potrdite 
najkasneje do 30. septembra 2021, tako da izpolnite ele-
ktronsko prijavnico na povezavi:  
https://seemeet2021.b2match.io/

Dodatne informacije:
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, T: +386 1 5891 872, E: tjasa.
fras@spiritslovenia.si
Aleksej Metelko, Razvojni center Novo mesto, T: +386 30 
304 303, E: aleksej.metelko@rc-nm.si

Spletna stran SEE MEET Slovenia 2021: 
https://seemeet.si/

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/aktualno/
see-meet-slovenia-2021-vabilo-na-individualna-b2b-/

 

Ožji nabor ponudnikov testov za samotestiranje

Za potrebe samotestiranja je OZS našla nekaj ponudnikov 
in se z njimi za člane OZS dogovorila za posebej ugodne 
pogoje. Podjetja in testi so potrjeni na ministrstvu. 
Gre za tri ponudnike, ki imajo na voljo večjo zalogo. 
Pomembno: Člani se pri naročilu sklicujte na Mozaik 
podjetnih OZS in dopišite člansko številko.

APAU Family d.o.o. Celje, spletna stran: apau.eu 
• Testi Hotgen, na zalogi
• Cena za člane Mozaik podjetnih OZS 2,20 eur
• Po pošti oz. osebni prevzem v Celju in od srede dalje 

v Ljubljani ter Mariboru
• Kontakt: ga. Nataša 051 400 533
• Naročilo: info@4amedical.eu ali info@4apau.eu 

(količina, cena, Mozaik Podjetnih OZS 2,20 eur, način 
prevzema)

Pharsol d.o.o. Hoče, spletna stran: https://pharsol.com/
• Testi Hotgen, na zalogi
• Cena za člane Mozaik podjetnih OZS 2,30 eur
• Minimalno naročilo: 20 kos (v enem pakiranju je 5 

kos)
• Dostava: DPD in Ljubljana po vnaprejšnjem dogovoru
• Kontakt in naročilo: g. Miha Rajh 
 miha.rajh@pharsol.com

Commerce trgovina d.o.o., spletna stran: 
www.commerce-lj.si
• Testi Boson, na zalogi cca. 20.9.2021
• Cena za člane Mozaik podjetnih OZS 1.85 eur
• Po pošti oz. osebni prevzem na Mencingerjevi 7, 

Ljubljana
• Kontakt in naročilo:  ga. Bora Mankoč, bora.mankoc@

commerce-lj.si in dasa.skof@commerce-lj.si
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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

OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA 
NASLOVA  GOSPODARSKIH DRUŽB

Vpis in javna objava elektronskega naslova pri gospodarskih družbah je po spremembi Zakona o 
gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) 
obvezna. Na podlagi te spremembe morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi 
elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo 
elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska 
interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne 
podjetnike.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na enega od naslednjih načinov:

	vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT;
	izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec »Predlog za vpis spremembe v PRS«, ki 

se nahaja na povezavi: https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/tiskani-obrazci, po pošti ali 
elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES;

	na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni 
obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana;

	hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge 
podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, morajo preveriti ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi 
spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo 
sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug 
elektronski naslov za vpis.

Pomembno:

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav 
tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena 
v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Vir:  www.ajpes.si

                  Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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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

ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

DOLOČITEV LETNEGA NAČRTA 
DOVOLILNIC ZA LETO 2021

Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2021 oddajte med 01. in 15. septembrom 
2020.

V skladu z določili 90. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16-UPB, 
67/19 - ZPCP-2G), ter drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu in merilih za delitev in upora-
bo dovolilnic  in dovolilnic CEMT (Uradni list RS, št. 67/07) mora prevoznik, ki želi, da mu delivec 
določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, v tekočem letu med 1. in 15. septembrom 
pri delivcu vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta pre-
voznik navede vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti.

Vloga za določitev letnega načrta dovolilnic in dovolilnic CEMT je objavljena na povezavi: https://
www.ozs.si/datoteke/ozs/javna%20pooblastila/Andreja%20Cokl/Vloga%20LN%202022.pdf.

V primeru, da prevozniki nimate možnosti oddati vloge preko spleta, lahko  obrazec oddate na na-
slov, Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije, Javna pooblastila, Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Vsi prevozniki, ki so v preteklem in tekočem letu prejemali  dovolilnice, oddajo spletne vloge s svojim 
geslom na povezavi:     https://www2.ozs.si/promet/Dovolilnice/Upstrani/Prijava/login.asp .

Prevozniku, ki v navedenem roku ne vloži vloge, delivec letnega načrta za naslednje leto ne 
določi. Prepozna vloga se zavrže.

                 Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Viri:

- https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/dovolilnice/obrazci

 - https://www.gzs.si/Portals/SN-Javna-pooblastila/Obvestilo%20letni%20nacrt%202021.pdf
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ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

PRENOVA REK OBRAZCEV

Vsi ti obrazci skupaj danes obsegajo več kot 300 različnih rubrik za vnos. Novi REK 
obrazec, ki je v pripravi, gre za tako imenovani iREK, bo vseboval malo več kot 100 
različnih rubrik za vnos. Z uvedbo iREK obrazca bo omogočeno popravljanje posame-
znega individualnega REK obrazca in plačniku davka ne bo treba popravljati celotnega 
predloženega REK obrazca, kot doslej. Gre za poenostavitve, ki bodo davčnim zave-
zancem, predvsem njihovim računovodjem, v veliko pomoč.

Davčni zavezanec bo tako predložil le podatke na individualnih REK obrazcih po po-
sameznem prejemniku dohodka oziroma zavarovancu. Da bi bil novi REK obrazec čim bolj 
prijazen do davčnih zavezancev, bodo določili nabor podatkov, ki omogoča čim več avtomatičnih 
izračunov obračunanih obveznosti in obveznosti za plačilo ter izračun skupnih zneskov terjatev za 
davčno knjigovodstvo. Prav tako bodo določili, da se v okviru popravljanja predloženih podatkov 
lahko popravljajo podatki na nivoju individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK 
obrazca. Izračun podatkov, potrebnih za vzpostavitev terjatev v davčnem knjigovodstvu, pa bo omo-
gočen v sistemu eDavki.

Z minimalno dopolnitvijo iREK obrazca bodo odpravili tudi sedanje poročanje izpla-
čevalcev za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije, oziroma ukinitev obrazca 
ZAP-M.

Poleg tega bodo tudi poskrbeli, da bo novi iREK obrazec racionalnejši pri delovanju Finančne upra-
ve. V ta namen bodo vključili nabor podatkov tako, da se povzroča čim manj sprememb v zalednih 
sistemih, v katerih se zagotavljajo REK podatki za potrebe drugih postopkov znotraj Finančne upra-
ve (podatki za sestavitev informativnega izračuna dohodnine, podatki za razkritja, idr.) ter za izme-
njave z zunanjimi odjemalci.

Podrobnejši koncept bo predstaviljen računovodjem, davčnim svetovalcem in revizorjem  v ponede-
ljek 13. 9. 2021. Uvedba novega iREK obrazca je načrtovana za 1. 4. 2022.

                                   

                

   Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Vir:

https://www.gov.si/novice/2021-09-03-prenova-rek-obrazcev/
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec AVGUST 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2021 1.952,05 €. Naj-
nižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov 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 AVGUST 2021 upošte-
vajte 22 dni - skupaj 176 ur. Regres za prehrano zasebni-
ka 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  

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 –    AVGUST 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


