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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno
poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

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

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO
Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.
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Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051
326 730) namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.:
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².
Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče
ni komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadraturo 28036 m2 981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov
(obrazec VKR)
lahko kupite tudi na OOZ Celje
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.
Cena vezane knjige računov znaša:
• 4,00 € z DDV/kos za člane
• 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Spoštovani člani OOZ Celje,
obveščamo vas, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje z Medicinskim centrom Paracelzus, Kersnikova 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 celostni 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 kirurške 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 preprečujejo 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 Paracelzus naše usposobljeno osebje hitro, učinkovito in cenovno ugodno izvede testiranje, ter vam tako ponudi priložnost 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 naročiti. 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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Javni poziv "Varovanje inovacijskega
potenciala" – javna agencija SPIRIT
Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne
specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne
in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva
tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu.

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje
in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o.,
d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.)
ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih
stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v
vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec
bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 %
angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska
dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar
pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število
odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021. Najvišja
višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.
Podrobnejše informacije so dostopne na povezavi:
https://www.spiritslovenia.si/razpis/376.

Regijski sestanek
Predsedniki in sekretarke OOZ Celjske regije (Celje, Laško, Slovenske
Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje
pri Jelšah) so na regijskem srečanju
obravnavali aktualno problematiko,
pomembno vlogo in delo celotnega
sistema v preteklih mesecih, ki jih je
zaznamovala epidemija koronavirusa, problematiko financiranja zbornic
itd. Na sestanku so sprejeli pobude,
ki so bile posredovane na upravni
odbor OZS, in so naslednje:
✔ OZS naj nemudoma prične z
aktivnostmi za zagotovitev sistemskega vira financiranja obrtno-podjetniškega zborničnega
sistema, ki je nujen, če želimo
ohraniti nivo podjetniške podpore sistema za MSP.
✔ Podpiramo prizadevanja in stališče OZS, da si v Sloveniji zapiranja malega gospodarstva zaradi
epidemije koronavirusa ne moremo več privoščiti.
✔ Podpiramo predlog OZS, da podjetnikom ni potrebno vrniti državne pomoči, ki so jo prejeli zaradi omejitvenih ukrepov v času
epidemije koronavirusa, ampak
jo naj namenijo za nagrajevanje
zaposlenih.
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Udeleženci regijskega sestanka

✔ Podpiramo delo službe za stike
z javnostmi OZS in predlagamo
nadgradnjo vsebin z večjim in
pogostejšim poudarkom učinkovitega dela in dosežkov našega
sistema s ciljem, da te informacije
dosežejo tako člane kot nečlane
ter jih nagovorijo, da se priključijo našemu sistemu.
✔ Podpiramo predlog OZS, da se
zaradi korona krize DDV v gostinstvu in turizmu zniža na 5 %.
✔ OZS naj na vlado naslovi zahtevo,
da čimprej zagotovi kadre oziro-

ma naj pojasni, od kod bo slovensko gospodarstvo dobilo kadre v
bližnji prihodnosti glede na predvideno gospodarsko rast.
✔ Na OZS apeliramo, da čimprej
uredi neke vrste sistemsko ureditev statusa registracijskih (SPOT
točk), saj vse OOZ registracijske
in ostale postopke izvajajo »pro
bono«, meja med osnovnim svetovanjem in nadaljnjim pa je hitro zabrisana. Prav bi bilo, da bi
za izvajanje teh postopkov OOZ
prejele finančna sredstva.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Iztek ukrepa skrajšanega delovnega časa s 30. 9. 2021
Ukrep skrajšanega delovnega časa po ZIUPGT se je iztekel s 30.9.2021. Vlada RS bi lahko, skladno z zakonom,
ukrep podaljšala do 31. 12. 2021, toda ne glede na številne pozive OZS, do podaljšanja ukrepa ni prišlo.
Delodajalci od 1.10. 021 dalje delavcem ne morejo odrediti dela s skrajšanim polnim delovnim časom (tudi če bi
nadomestilo za čas čakanja nosili sami), saj tega instituta
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne pozna.

OZS neprestano poziva in opozarja pristojne institucije in
Vlado RS, da izpolnjevanje PCT pogoja, karantena in višja
sila, pomanjkanje surovin in ostale posledice epidemije
COVID-19, neposredno vplivajo na obseg dobav in storitev ter onemogočajo normalno poslovanje obrtnikov in
podjetnikov, zato je nujno sprejeti (podaljšati) tako ukrep
skrajšanega delovnega časa kot tudi ukrep povračila samozaposlenih za čas karantene in višje sile.
(vir: www.ozs.si)

Podjetniški zajtrk na OOZ Celje

Foto arhiv OOZ Celje

Tema: Izhodišča za pripravo dokumenta Strategija razvoja
gospodarstva na področju Mestne občine Celje za obdobje od 2021 do 2027
OOZ Celje je v petek, 8. oktobra 2021, izvedla Podjetniški
zajtrk na temo Izhodišča za pripravo dokumenta Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine
Celje za obdobje od 2021 do 2027. V skladu s predhodnim
dokumentom za obdobje 2014-2020, ki ga je pripravila
OOZ Celje skupaj z Mestno občino Celje in je bil sprejet
na Mestnem svetu Mestne občine Celje, je Mestna občina Celje izvajala aktivnosti, definirane v ukrepih in dosegla
veliko pozitivnih učinkov na vseh področjih, ki jih ta dokument vključuje.
Občina si prizadeva biti v službi svojih občanov, želi jih
spodbujati k pozitivnemu odnosu do mesta Celja, do njegovega razvoja in prihodnosti. Svoja prizadevanja dokazuje tudi z izvajanjem različnih projektov, v katerih se povezuje z vsemi nosilci razvoja, podjetništva in inovativnosti.
Zaradi vsega navedenega je župan Mestne občine Celje
Bojan Šrot imenoval projektno skupino za pripravo Strategije razvoja gospodarstva na področju Mestne občine
Celje za obdobje 2021 do 2027, katere predsednik je Peter
Pišek, podpredsednik OZS, OOZ Celje, predsednik sekcije
za promet pri OZS in OOZ Celje ter mestni svetnik Mestne
občine Celje. Glede na to, da se pripravlja tako pomemben
dokument za novo obdobje, je izrednega pomena sodelovanje podjetnikov in obrtnikov in vseh deležnikov razvoja
gospodarstva pri ustvarjanju skupne prihodnosti.

Strategije Petra Piška, je članica skupine mag. Tatjana Štinek podala pregled izvedenih aktivnosti in pridobljenih
podatkov, ki se nanašajo na ukrepe dokumenta iz obdobja 2014-2020. Sledila je razprava udeležencev s podanimi pobudami na temo vizije, razvojnih usmeritev in ciljev,
ključnih področij razvoja gospodarstva, vplivnih področij
ter predlogov ukrepov na področju gospodarstva v Mestni
občini Celje. Na zaključku so se udeleženci strinjali, da so
tovrstna srečanja zelo koristna, saj krepijo medsebojno
spoznavanje, izmenjavo izkušenj in hkrati imajo udeleženci možnost vplivanja na skupno prihodnost. Prisotni so se
strinjali, da je bilo v preteklem obdobju v Mestni občini
Celje veliko narejenega na vseh področjih, ki se dotikajo
razvoja gospodarstva. Pobude udeležencev so bile usmerjene predvsem v področje urejanja prostora, turizem, digitalizacijo, internacionalizacijo, razvoj gospodarstva in
zaposlovanje ter ustvarjanje stimulativnega poslovnega
okolja.
Peter Pišek, predsednik skupine za pripravo Strategije: »
V obdobju 2014-2021 je bilo v občini že veliko narejenega.
Zelo pomembno pa je tudi prepoznavanje potencialov v
občini. Še vedno je prostor za izboljšave in nadgradnjo obstoječega stanja. Priprava tako pomembnega dokumenta
je tudi velika priložnost za medsebojno povezovanje vseh
deležnikov, ki kakorkoli vplivajo na razvoj gospodarstva.
Današnji dogodek potrjuje, da smo pri pripravi tega pomembnega dokumenta na pravi poti.«

Po uvodnem pozdravu predsednika skupine za pripravo
OKTOBER 2021
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
MREŽENJE, IZMENJAVA IN OGLED DOBRIH PRAKS
PODJETNIKOV SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE
OOZ Celje (SPOT svetovanje
SAVINJSKA) in OOZ Murska
Sobota (SPOT svetovanje POMURJE) sta organizirali dogodek mreženja, izmenjave in
ogled dobre prakse podjetnikov iz področja Savinjske in
Pomurske regije. Z udeležbo
na dogodku so udeleženci imeli priložnost spoznati podjetnike iz druge regije, izmenjati
izkušnje ter vzpostaviti nove
poslovne povezave. V okviru dogodka so si ogledali dve
uspešni celjski podjetji, in sicer: podjetje GRAFIKA GRACER d.o.o., Celje in podjetje
FRIGOTRANSPORT PIŠEK &
HSF d.o.o., Celje in Peter Pišek s.p. – Pišek bar.
Udeležence sta uvodoma pozdravila podpredsednik OOZ
Celje Peter Pišek in sekretarka OOZ Murska Sobota Jožica Gergorec. V nadaljevanju
je svetovalka Martina Rečnik
predstavila SPOT svetovanje
Savinjska, izvedene in planirane aktivnosti, Renata Stanko
pa SPOT Svetovanje Pomurje.
Sledila je predstavitev prisotnih podjetnikov s ciljem lažje
navezave stikov v nadaljevanju
dogodka. Po pogostitvi smo
se odpravili v podjetje Grafika Gracer, d.o.o., kjer nas je
sprejel direktor podjetja Miran
Gracer ml. Podjetje je tiskarna
in založba z 45 letnimi izkušnjami, prizadevajo si za viso-
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ko kvaliteto, so prilagodljivi in
odzivni, pri tisku uporabljajo
okolju prijaznejše materiale.
Po predstavitvi smo si ogledali
proizvodne prostore, nato pa
druženje nadaljevali ob pogostitvi.
V podjetju Frigotransport Pišek & HSF d.o.o. nas je sprejel g. Jure Pišek. Kot nam je
že predhodno razložil g. Peter
Pišek, njegov oče, je vsak od
štirih sinov v podjetju odgovoren za svoje področje. Začetek logistične dejavnosti sega
v leto 1988. Podjetje opravlja
prevoze hitro pokvarljivega in
zamrznjenega blaga s hladilniki po državah celotne Evrope,
Skandinavije, na Balkanu in
državah bivše Sovjetske zveze. Njihov strateški partner je
nizozemsko podjetje HSF Lo-

Foto OOZ M. Sobota

gistics, več kot 70 % prevozov
opravijo v tujini. Leta 2018
so zaključili investicijo v nove
poslovne prostore, kjer se nahajajo: avtopralnica, servisne
delavnice, tehnični center za
tovorna vozila, hladilnica, moderne pisarne in udobne nastanitve za voznike podjetja.
Slogan podjetja je: »VSE POD
NADZOROM: čas, temperatura in stroški.«
Po predstavitvi smo se odpravili v prostore bližnjega Pišek
bara, prve prostore podjetja
Peter Pišek s.p. Tam nas je
sprejel g. Mitja Pišek in predstavil delovanje in ponudbo
bara. Naše druženje je ob okusnem kosilu potekalo v izredno sproščenem in prijetnem
vzdušju. Ob zaključku srečanja
so udeleženci bili zelo zado-
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voljni, v izjavah so poudarili,
da je bilo srečanje izredno koristno ter izrazili željo po še več
podobnih srečanjih.
Peter Pišek s.p.: »Dogodek
mreženja podjetnikov Savinjske in Pomurske regije je bil
odlično organiziran in je vsem
udeležence ponudil mnogo
možnosti za izmenjavo mnenj
in izkušenj ter navezavo tako
poslovnih kot osebnih stikov.
Podjetniki si želimo še več takšnih srečanj v okviru SPOT, ki
ne pomenijo samo izmenjave
mnenj in podjetniškega mreženja, temveč tudi druženje in
spoznavanje različnih vej obrti
in podjetništva pri posameznikih.«
GRAFIKA GRACER d.o.o.,
Miran Gracer ml.: »Dogodek je bil izvrstno organiziran,
veseli smo bili obiska pomurskih podjetnikov, saj je to bilo
po dolgem obdobju spet srečanje v živo. Po lepem sprejemu
na sedežu SPOT svetovanje
SAVINJSKA - OOZ Celje, ogledu našega podjetja in Pišek &
HSF smo druženje sklenili z
kosilom, kjer je bila enkratna
priložnost za druženje in izmenjavo mnenj. Resnično upam,
da SPOT točka v prihodnosti
pripravi še več takšnih dogodkov.«
Lean Rešitve d.o.o., Celje, Miha Vedenik: »Srečanje podjetnikov Savinjske in
Pomurske regije je ponovno
dokazalo, da je druženje ter
osebna izmenjava mnenj in
izkušenj nujno potrebna pri
ohranjanju in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov ter
prepoznavanju novih poslovnih priložnosti. Dejstvo je, da

Foto OOZ M. Sobota

smo zaradi Covid krize, podjetniki in gospodarstveniki
spoznali, da se spopadamo z
novo realnostjo, v kateri pa
smo se vsi nekaj naučili in to
je, da moramo v prihodnje še
več energije in časa nameniti
prav mreženju in osebni izmenjavi različnih poslovnih
praks. Krizo lahko premagamo le tako, da še naprej
skupaj aktivno iščemo nove
poslovne modele in strategije
ter tako dosegamo sinergijske učinke na nivoju celotne
Savinjske regije. Dogodek je
potekal v izjemno prijetnem
vzdušju, še posebej velja izpostaviti gostoljubnost obeh
predstavljenih podjetij, kjer
smo imeli priložnost okusiti kulinarične mojstrovine,
pripravljene na osnovi lokalnih sestavin in tradicionalne
kuhinje. Še posebej pa želim
pohvaliti dobro organizacijo
in izvedbo dogodka v okviru
OOZ Celje – SPOT svetovanje
SAVINJSKA, ob doslednem
upoštevanju PCT pogojev.«

MGM Kontor in gostilna
Marič, Marjan Marič s.p.,
Moravske Toplice: »Vesel
sem, da sem se kljub tekočim
dnevnim obveznostim v naši
firmi odločil in bil soudeleženec skupine, ki je bila na srečanju na OOZ Celje, sedežu
SPOT Savinjska. Iskrena hvala
za gostoljubje in čudovit dogodek, ki smo ga skupaj doživeli
s podjetniki iz Savinjske regije.
Predstavitev SPOT in zbornice, dveh uspešnih podjetij in
mreženje z ostalimi udeleženci
podjetniki mi bo ostala v lepem
spominu.«
SPOT svetovanje SAVINJSKA
vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor
potrebujete podporo na svoji
poslovni poti. Kontakte in aktualne podjetniške informacije
najdete na spletni strani www.
ooz-celje.si.
		
Martina Rečnik,
SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni poziv za pridobitev vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih
vplivov (LCA), katerega namen je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza).
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo
LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.
eu/ilcd.html). V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi
SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si. V kolikor zunanji izvajalec iz
evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se
mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov in izpolnjevati pogoje za vpis. Prijavitelj mora za projekt pred
oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize, za projekt pa mora
pridobiti tudi predhodno pozitivno mnenje SPIRIT (obvezna priloga zahtevka). LCA analiza ne sme biti izdelana
pred objavo javnega poziva.
Upravičenci
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična
oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) najmanj 3 zaposlene. SPS lahko kadarkoli v času trajanja projekta preveri ta pogoj vključno z dnem oddaje zahtevka za izplačilo.
Upravičeni stroški, višina subvencije in obdobje upravičenosti
Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Za
sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023. Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.
Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni
upravičen strošek.
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
se prične od objave javnega poziva in traja do 30. 9. 2023.
Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili javnega poziva, pozivne dokumentacije in
navodil na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. Skrajni
rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni
strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na
ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava
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 informacije najdete na spletni strani www.ooz-celje.si.
Vir: https://podjetniskisklad.si/
		

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA SPLETNO DELAVNICO
INSTAGRAM – PRILJUBLJENO OMREŽJE ZA POVEČANJE
PREPOZNAVNOSTI VAŠEGA PODJETJA
V TOREK, 19.10.2021, OB 9.00 uri
Vabimo vas, da se pridružite delavnici, kjer boste pobliže spoznali trendovsko družbeno omrežje
milenijcev ter možnosti, ki jih ponuja za vaš posel.
Vsebina:
 kaj je Instagram, kako deluje in kako se ga lotiti na učinkovit način
 kako začeti graditi svojo prisotnost na Instagramu
 kaj objavljati, kako navezati stik s sledilci
 kako oblikovati objave za čim večji doseg
 kakšna je povezava med Facebookom in Instagramom
 koristni nasveti in ideje za učinkovito uporabo
Izvajalka: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 21 let izkušenj na različnih področjih marketinga in odnosov
z javnostmi, zato boste na dogodku izvedeli marsikaj zanimivega, novega, še zlasti pa uporabnega.
Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 3 šolske ure, število prisotnih udeležencev na delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili morebitni novi
termin izvedbe e-delavnice.
POMEMBNO:
- zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)
- vsa nadaljnja navodila glede dostopa do spletne delavnice boste prejeli na elektronski naslov, ki bo
naveden na prijavi. Na delavnico se prijavite 15 minut pred pričetkom.

Prijave zbiramo preko povezave: https://forms.gle/h54qFarRG59U2gpj7
ali preko spletne strani https://www.ooz-celje.si/events/categories/dogodki-spot/ do vključno
petka, 15.10.2021 oziroma do zasedbe mest.
Vljudno vabljeni!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec SEPTEMBER 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2021 1.940,69 €. 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).

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).

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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec AVGUST 2021 upoštevajte 22 dni - skupaj 176 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1. 8. 2008 dalje
6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

nad

do
708,33

16%

708,33

2.083,33

113,33

+26%

nad 708,33

2.083,33

4.166,67

470,83

+33%

nad 2.083,33

4.166,67

6.000,00

1.158,33

+39%

nad 4.166,67

1.873,33

+50%

nad 6.000,00

6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2021:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

znaša splošna
olajšava v

do
1.109,74

291,67 + (1.558,37 –
(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74

291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 291,67 €.
Posebne olajšave:

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.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2021

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

20 (160)
19 (152)
23 (184)
20 (160)
21 (168)
21 (168)
22 (176)
22 (176)
22 (176)
21 (168)
21 (168)
23 (184)
255 (2040)

1 (8)
1 (8)
0
2 (16)
0
1 (8)
0
0
0
0
1 (8)
0
6 (48)

21
20
23
22
21
22
22
22
22
21
22
23
261

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta - letno
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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. plačnika – 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 €

OKTOBER 2021

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
3.500,00 €

Št. ur na
mesec
168
160
184
176
168
176
176
176
176
168
176
184
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v
delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se
za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega
leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. 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, preračunane 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 zavarovanje Slovenije.
Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – SEPTEMBER 2021
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.856,20

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

1.113.72

6.496,70

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

172,63

1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

98,56

574,96

271,19

1.581,95

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

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

149,79

873,80

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,11

6,50

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,11

6,50

2,22

13,00

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,56

9,10

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,67

3,90

2,23

13,00

Skupaj drugi prisp.

4,45

26,00

PRISPEVKI SKUPAJ

425,43

2.481,75

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*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 odstavkom 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 mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali
če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.				
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