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Vsebina: 

Za nami je naporno leto, a nabrali  
smo si nove izkušnje ter iz njega 
izstopamo močnejši. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in 
verjamemo v naše dobro sodelovanje 
tudi v prihodnje.

Želimo vam perspektivno 
in uspehov polno novo leto.

Srečno 2022!

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje
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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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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene 
ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov 

tudi za obdobje julij – december 2021

ZBORNICA CELJE

Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša s sklepom za največ 
6 mesecev. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen 
predvidoma konec tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v pa-
pirnati obliki.

Kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Samozaposleni, družbeniki in kmetje.

V kakšnem primeru?

Do povračila izgubljenega dohodka je zavezanec upravičen, če ne more opravljati dejavnosti in orga-
nizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

•	 odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
•	 obveznosti varstva otroka zaradi:
•	 odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
•	 druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer zaprtje 

šole ali vrtca).

Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Če uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka zaradi:
•	 odrejene karantene, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če mu je karantena 

odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:
	odpravi se v drugo državo in je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v 

karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali
	zaradi stika z okuženo osebo.
•	 obveznosti varstva otroka, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če:
	je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali ali potrdilom o napotitvi v karanteno 

ali
	če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmo-

žnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola 
zaprta, razen v primeru splošno znanih 

dejstev – na primer. šolanje na daljavo). Kot zunanje objektivne okoliščine se upoštevajo okoliščine, 
povezane s COVID-19,  če povzročijo, da otrok ne more ali ne sme obiskovati vrtca ali šole. Torej gre 
običajno za primere, ko vrtec ali šola zapre oddelek ali celoten vrtec ali šolo zaradi okužbe enega ali 
več zaposlenih ali učencev ali otrok, ki obiskujejo vrtec s COVID-19. Ne pride torej v poštev v primeru 
drugih bolezni, ki niso povezane s COVID-19 (na primer gripa)
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Pomembno: Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih 
programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 
s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Kakšna je višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni 
zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene 
ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 
evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Kaj moram narediti, da se mi nakaže delno povrnjen izgubljeni dohodek?

Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec preko informacijskega sistema Finančni upra-
vi predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. Zavezanec mora prek eDavkov predloži vlogo (NF-
-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. S posamezno vlogo se 
lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Upravičencu nakaže Finančni upravi delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z delnim 
povračilom izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok.

Viri:
-https://www.gov.si/novice/2021-12-06-samozaposlenim-druzbenikom-in-kmetom-v-primeru-karantene-
ali-obveznosti-varstva-otrok-pripada-od-250-evrov-do-750-evrov-tudi-za-obdobje-julij-december-2021/

                                     
                                    Simona Zupanc, 

SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vlada podaljšala unovčitev bonov 
(BON21) do 30. 6. 2022

Vlada je na seji dne 2.12.2021 podaljšala rok za unovčitev 
Bonov21 do 30. junija 2022. Sprejela je tudi predloge 
novele Zakona o financiranju občin in dopolnitev Zakona 
o fiskalnem pravilu.

Vlada je sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti bonov 
za izboljšanje gospodarskega položaja na področju po-
trošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (Bonov21). 
Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, in ker sko-

raj polovica teh bonov (Bon21) še ni bila unovčena, se je 
Vlada Republike Slovenije odločila, da ukrep podaljša za 
najdaljše možno obdobje, kot ga predvideva zakon, in 
sicer do 30. junija 2022. S tem bodo do konca tega leta 
preprečili množično obiskovanje turističnih destinacij in 
gostinskih lokalov ter prispevali k zmanjševanju števila 
okužb. S podaljšanjem veljavnosti Bonov21 se bo spod-
budilo povpraševanje domačih gostov tudi v prvi polovi-
ci prihodnjega leta.
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V zadnjem obdobju številna ministrstva pozivajo delo-
dajalce, da zaradi slabe epidemiološke slike, v čim večji 
meri omogočijo delavcem opravljanje dela od doma. 
Dejstvo je, da nekaterih poklicev nikoli ne bo mogoče 
opravljati na daljavo. Težko si predstavljamo gostince, 
frizerje, delavce za tekočim trakom, trgovce, mizarje, zi-
darje, itd., da bi delo opravljali na daljavo. Njihova priso-
tnost na delovnem mestu je ključnega pomena. Pa ven-
dar so številni poklici, ki niso vezani na točno določeno 
mesto in jih je moč, vsaj večino časa, opravljati na da-
ljavo (informatiki, računovodje, pravniki, administracija, 
svetovalci, ipd …).

Zadržke glede opravljanja dela na domu imajo tako de-
lodajalci kot delavci. Delodajalce predvsem skrbi orga-
nizacija dela na domu, nadzor nad zaposlenimi in manj-
ko osebnega stika z delavcem. Naloga delodajalca je, da 
si zastavi naslednja vprašanja: Ali delavcu zaupam? Je 
delavec dovolj odgovoren, da bo opravil naloženo delo? 
Na kakšen način bom izvajal nadzor? Kako bom ohranjal 
stike?  Kaj storiti, če delavec ne želi opravljati dela od 
doma?

Seveda je delo na daljavo mogoče le, če obstaja dovolj 
visoka stopnja zaupanja obeh, delavca in delodajalca. 
Če podjetje delavcu ne zaupa, da bo odgovorno, pra-
vočasno in kakovostno opravil delo izven delovnega 
mesta, se je potrebno vprašati, ali takega delavca sploh 
potrebuje. Dejstvo je, da »štemplanje« delavca še ne po-
meni, da delavec delo opravlja. Nadzor nad opravljenim 
delom je mogoče vršiti na več načinov, kot so dnevna 
kontrola opravljenega dela, zahteva po pisanju časov-
nic, nenazadnje nadzor omogoča tudi sodobna infor-
macijska tehnologija. Pri nadzoru je potrebno upošte-
vati načelo sorazmernosti. Pisanje časovnic po mojem 
mnenju ni učinkovit ukrep, saj krha zaupanje in krade 
dragocen čas, ki je namenjen opravljanju del in nalog 
na obeh straneh. Osebne stike v tem času nadomešča 

Prednosti opravljanja dela od doma 
z vidika delodajalca

stik preko računalnika in telefona. Zaželjeno je, da se de-
lodajalec na dnevni/tedenski bazi pogovarja z delavci, 
lahko osebno, telefonsko ali z uporabo spletnih aplika-
cij (npr. ZOOM). Odsotnost stikov, podajanja in kroženja 
informacij v in med oddelki, izmenjave mnenj, posta-
vljanja skupnih ciljev, neugodno vpliva na zaposlenega, 
klimo podjetja, posredno pa tudi na poslovanje družbe. 
Delavcem, ki ne želijo opravljati dela od doma, npr. za-
radi neustreznih pogojev za opravljanje dela od doma, 
osebnih interesov ali drugih okoliščin, moramo omogo-
čiti opravljanje dela na delovnem mestu.   

Prednosti opravljanja dela od doma z vidika delodajalca 
so:
 nižji stroški plač – delavcu ne pripada povračilo stro-

škov prevoza na delo in z dela v času opravljanja dela 
na domu, pri čemer je pri preračunu potrebno upo-
števati strošek nadomestila za uporabo lastnih sred-
stev pri delu na domu (ta znaša v povprečju 1 eur/
dan)

 nižji obratovalni stroški podjetja
 nižji strošek najemnin za poslovne prostore (dogovor 

z najemodajalcem)
 oddajanje prostorov v najem (prihodki)
 uveljavljanje olajšav za vlaganja v digitalni prehod 

(od leta 2022 dalje)
 vključitev ukrepa v promocijo zdravja pri delu
 prednost delodajalca pri novih zaposlitvah
 okoljska naravnanost podjetja

Opravljanje dela od doma (na daljavo) se bo ohranilo 
tudi po koncu epidemije in bo stalnica v poslovnem 
svetu, zato je čas, da se delodajalci v največji možni meri 
prilagodijo spremenjenemu načinu poslovanja ter po-
iščejo možnosti in rešitve, ki bodo omogočile njim in 
zaposlenim učinkovit prehod.

Vir: OZS, Jasmina Malnar Molek

Pravica staršev do krajšega delovnega časa 
zaradi starševstva

Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starše-
vstva izhaja iz 50. člena Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (Ur. list RS, štev. 26/2014 in nasl.). 
Najpogosteje delodajalce zanima, kako postopati v pri-
meru, ko  eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do 
tretjega leta starosti dela krajši delovni čas.

 Na podlagi 2. odstavka 49. člena ZDR-1, ni potrebno 
skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, (kamor sodi tudi 

delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o 
starševskem varstvu),  temveč samo aneks k pogodbi 
o zaposlitvi. 
 
Delodajalec  delavcu zagotavlja pravico do plače po de-
janski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu za-
gotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov 
za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne pla-
če.  Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in 
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Foto utrinek okrogle mize (arhiv OOZ Celje)

delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starše-
vsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke 
za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do 
zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov. Repu-
blika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih 
z zakonom, ki določa stopnje prispevkov  za socialno var-
nost. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično 
tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajal-
ca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega 
zaradi starševstva 30 dni pred nastopom.

Gre  za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne 
sme odreči. Delavcu mora zagotoviti pravico do plače po 
dejanski delovni obveznost, pri Centru za socialno delo 
pa delavec uveljavlja pravico do plačila prispevkov za so-

cialno varnost do polne delovne obveznosti. Osnova za 
plačilo prispevkov za socialno varnost je minimalna plača 
na dan plačila prispevkov. Pravica do plačila sorazmerne-
ga dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne 
obveznosti se uveljavlja najkasneje 30 dni po pridobitvi 
pravice do dela s krajšim delovnim časom, in sicer pri 
Centru za socialno delo, na območju katerega ima starš 
stalno prebivališče. K vlogi je potrebno priložiti tudi aneks 
k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, 
v katerem delavec dela  krajši delovni čas od polnega in 
število ur dela  na teden oziroma število ur dela na dan. 
Če eden od staršev, ki  dela krajši delovni čas od polnega 
v skladu s predpisi o starševskem dopustu, mu gredo pra-
vice iz socialnega zavarovanja, kot bi delal polni delovni 
čas  (tudi regres).
       
   Vir: OZS, Staša Pirkamier

14. leto izvajanja projekta MOC in OOZ Celje na temo 
promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v 
lokalnem okolju

Zadnji dve leti sta polni sprememb, živimo in delamo 
v času, ki si ga pred epidemijo  še predstavljati nismo 
mogli. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v 
nadaljevanj OOZ Celje), ki zaključuje 14. leto izvajanja 
projektov, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in nji-
hovim staršem približati pomembnost pridobivanja in-
formacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, 
kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja 
izobraževanja, se je poskušala razmeram maksimalno 
prilagoditi. Aktivnosti projekta, ki jih finančno podpira 
Mestna občina Celje, so letos potekale preko različnih 
aplikacij na daljavo. Glede na to, da se vsi zavedamo, da 
je 40 let aktivnega življenja posameznika po trenutni 
pokojninski zakonodaji res dolga doba za opravljanje 
dela, se je potrebno  odločati tako, da bomo z delom in 
življenjem čim bolj zadovoljni. Izbira poklica v mnogih 
primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na 
način življenja posameznika, zato so vse aktivnosti pro-
jekta namenjene prav temu, da osnovnošolcem olajša-
mo odločitev, kam po osnovni šoli. 

V letu 2021 so v projektu sodelovali obrtniki,  podjetni-
ki in  ZRSZ OS Celje. Na območju  Mestne občine Celje 
smo za osnovnošolce in njihove starše izvajali dogodke 
v obliki predavanj in  okroglih miz, v katerih so sodelo-
vali gosti – obrtniki in podjetniki člani OOZ Celje, ki so 
predstavili svoje karierne poti in poklice. 

Udeležence dogodkov smo seznanili  z možnostmi šti-
pendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, vešči-
nami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnje-
ga časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja 
in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki 
odločanja za nadaljevanje izobraževanja. 

Peter Pišek, podpredsednik OZS in OOZ Celje, FRIGO 
TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK 
S.P.: »Naša zbornica ima dolgoletno tradicijo promocije 
poklicev in veseli smo  podpore Mestne občine Celje  pri 
naših prizadevanjih. 
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Virtualni dogodki so imeli dobro 
udeležbo, kar dokazuje, da so teme 
res prilagojene ciljnim skupinam. V 
teh turbolentnih časih je izrednega 
pomena pridobiti nova znanja in 
pravočasne informacije, da se lahko 
posameznik prilagodi nastalim spre-
membam.  

Naše vodilo je, da osnovnošolcem podamo čim več in-
formacij in jim na ta način olajšamo odločitev za izbiro 
poklica. « 

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in 
prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepre-
mičnim premoženjem in pravne zadeve: 
»Na trgu dela se vse bolj kaže pomanjkanje določenih 
poklicev, kljub temu da so se postopoma povečali inte-
resi po naravoslovnem izobraževanju. Promocija defi-
citarnih poklicev v osnovnih šolah je zato izjemno po-

membna, saj osnovnošolcem pokaže možnost njihovih 
nadaljnjih udejstvovanj. Mestna občina Celje že vrsto let 
financira te aktivnosti, s čimer omogoča, da mladi pred 
odločitvijo o poklicni poti, ki bo dodobra krojila njihovo 
nadaljnje življenje, dobijo čim več potrebnih informa-
cij.« 

Udeležba na dogodkih preko spleta je bila  velika, kar 
dokazuje, da kljub spremenjenemu  načinu dela, zani-
manje obravnavano tematiko veliko.  

Delavnice in usposabljanja za podjetnike in potencialne 
podjetnike s finančno podporo Mestne občine Celje

Zadnji dve leti sta polni sprememb, 
živimo in delamo v času, ki si ga pred 
epidemijo  še predstavljati nismo 
mogli. Korona virus ima velik vpliv 
na naša življenja, delo in delovanje 
celotne družbe.  Spremembe so izre-
dno velike posebej na področju dela 
in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje ( v nadaljevanju OOZ 
Celje)  z več kot 50- letno tradicijo 
delovanja se je situaciji maksimalno 
prilagodila. Glede na to, da že več 
kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov 
za razvoj in podporo podjetniškega 
okolja je v zadnjem obdobju prešla 
iz izvajanj v živo na izvajanje delav-
nic in usposabljanj preko aplikacij 
na daljavo.  V letu 2021 je poleg vseh 
drugih aktivnosti izvajala delavnice 
in usposabljanja s podjetniško te-
matiko, katerih izvedbo je finančno  
podprla Mestna občina Celje
Mia Zagoričnik, PLESKARSTVO MA-
TIC ZAGORIČNIK s.p..: »Izobraževa-
nja, organizirana s strani OOZ Celje 
so izredno zanimiva, poučna in kori-

Ena izmed izvajalk dogodkov Biserka 
Kišič (arhiv OOZ Celje)

 

stna pri vsakodnevnem delu, saj nu-
dijo dodatno znanje, ki je potrebno 
za krepitev kompetenc podjetnika. 
Navdušili so me izredno strokovni 
predavatelji. Pozdravljam možnost 
izobraževanj tudi v prihodnje in 
se hkrati zahvaljujem OOZ Celje za 
odlično organizacijo.”

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter ko-
munalo, Sektor za gospodarjenje z 
nepremičnim premoženje in pravne 
zadeve: »V času trenutne krize so 
podjetniki bili precej na udaru, zato 
je zastalo tudi samozaposlovanje, 
kar je bilo razvidno tudi iz razpisa za 
spodbujanje gospodarstva v Mestni 
občini Celje, ki se trenutno zaključu-
je, saj je bilo tovrstnih vlog bistveno 
manj kot v preteklih letih. Prepričani 
smo, da je nadaljevanje  projektov, 
ki nudijo podporo podjetnikom, 
predvsem v najbolj ranljivem obdo-
bju, izjemno pomembno.«
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Zahvala sodelujočim v projektu na temo promocije poklicev, 
kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

V letu 2021 smo v projekt, ki smo ga izvajali na področju Mestne občine Celje, občine Dobrna in Vojnik  vključevali  
podjetnike in obrtnike, člane OOZ Celje, v predstavitve, okrogle mize, predavanja in predavanja z delavnicami. 
Posebno  pomembna je za učence, ki so pred odločitvijo, kam po osnovni šoli, praktična predstavitev kariernih 
poti in predstavitev poklicev » iz prve roke«. Na okroglih mizah, če je le mogoče, sodeluje tudi predstavnica ZRSZ 
OS Celje. V letu 2021 so sodelovali naslednji gostje:  

-  Mag. Alenka Brod - Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o.
-  Maja Vervega - LEPOTNI STUDIO MAJA Maja Vervega s.p.
-   Sebastijan Jug, - EKSPERA 360 d.o.o. Šentjur
-  Biserka Kišič - KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in svetovanje, Biserka Kišić s.p.
-  Dominik Ocvirk – PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o.
-  Katarina Hohnjec - HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
-  Alenka Vodončnik - AGENCIJA AVE, POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE, ALENKA VODONČNIK 

S.P.
-  Šejla Hodžić - RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.

Vsem sodelujočim se Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zahvaljuje za sodelovanje v projektu, saj so 
obogatili dogodke s svojimi izkušnjami.

Predlog OZS za pomoč podjetjem 
zaradi visokih cen energentov

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  je pozva-
la ministra za infrastrukturo in ministra za gospodarstvo, 
da nemudoma ukrepata in pomagata podjetjem zajeziti 
obdobje krize zaradi enormnega dviga cen energentov. 
Dvig cen energentov (zlasti elektrike) je prizadel celo 
Evropo, v času, ko se podjetja še vedno ukvarjajo z ne-
stabilno situacijo, povezano s COVID-19, je to zanje ne-
predviden dodaten šok. Zato v OZS opozarjajo, da mikro 
in mala podjetja takšnega dviga cen ne bodo prenesla, 
saj tako velikega dviga cen ne morejo v kratkem obdobju 
preleviti v cene storitev in proizvodov.
 

Člani OZS opozarjajo, da od ponudnikov energentov (zla-
sti elektrike) dobivajo nove pogodbe, kjer so soočeni tudi 
s 100-200 % povečanjem cen energentov. OZS predlaga, 
da država pomaga tam, kjer lahko, predvsem v smislu, da 
za krajše obdobje, dokler se razmere ne umirijo, zagotovi 
ustrezne subvencije (OZS podpira model GZS za vzpo-
stavitev posebne sheme za prizadeta podjetja), hkrati pa 
pri ponudnikih skuša zagotoviti krajše roke vezave, vsaj 
dokler na trgu divja popolna nestabilnost. Na OZS se jim 
zdi ključno, da bodo pomoči deležna vsa podjetja, ne le 
nekaj večjih v energetsko intenzivnih panogah.  

(vir: OZS)

Brezplačni mali oglas 
za člane OZS

Izkoristite člansko ugodnost in brezplačno objavite mali oglas v reviji Obrtnik podjetnik. Člani OZS, ki ne dolgujejo več 
kot dve članarini, imajo enkrat na leto možnost brezplačne objave enega malega oglasa (do 30 besed). 
Rok za oddajo oglasov: do 20. v mesecu za objavo v naslednjem mesecu.

Opozorilo! Oglasi v rubrikah obrtne storitve in poslovne storitve:
Na podlagi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno oglasov neregistriranih dejavnosti ne objavljajo! 
Oglasi v teh rubrikah morajo vsebovati popoln naziv in naslov, ki so ga dolžni tudi objaviti! 

Za dodatne informacije lahko pokličete Barbaro Peteros, tel. 01 5830 507.
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

OD 1. JANUARJA 2022 OBVEZNA VLOŽITEV ZAHTEVKOV 
ZA VRAČILO TROŠARINE V ELEKTRONSKI OBLIKI PREKO 

INFORMACIJSKEGA SISTEMA DAVČNEGA ORGANA

ZBORNICA CELJE

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Obveščamo vas, da je od 1. januarja 2022 za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo tro-
šarine, obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega 
sistema davčnega organa.

1. Sprememba Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/21; ZTro-1A) v 20.a členu v povezavi s pre-
hodno določbo tretjega odstavka 22. člena istega zakona določa, da osebe, ki uveljavljajo vračilo 
trošarine na podlagi zakona (Zakon o trošarinah - Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljevanju 
ZTro-1) in opravljajo dejavnost, od 1. januarja 2022 obvezno predložijo zahtevek za vračilo 
trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. S tem se 
opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki.

Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa 
velja glede na navedeno tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavlja-
nja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.

2. V zvezi z uveljavljanjem vračila trošarine je določen nadomestni postopek, vendar le v prime-
ru, da zaradi nedelovanja informacijski sistem davčnega organa ni na voljo. Davčni organ 
bo informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in s tem pred iztekom roka za 
predložitev zahtevka za vračilo trošarine, omogočil vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni 
naslov davčnega organa ali v papirni obliki.

3. Način dostopa do informacijskega sistema za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-
-TROD) je podrobneje opisan v dokumentu Predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih 
dajatev v elektronski obliki.

Obvestilo o spremembi načina predložitve zahtevkov za vračilo trošarnine na podlagi ZTro-1 je obja-
vljen na povezavi https://www.fu.gov.si/.

Viri:
https://www.fu.gov.si/                             
                  Simona Zupanc, 

SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec NOVEMBER 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2021  1.872,92 
€. 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 NOVEMBER 2021 upo-
števajte 21 dni in 1 praznik - 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

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in 

načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od  

1.4.2021 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 –    NOVEMBER 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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