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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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Obvezen vpis elektronskega naslova 
gospodarskih družb – rok 24. 2. 2022

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih 
družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 18/2021, dne 9.2.2021) 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 sa-
mostojne podjetnike.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu 
za vpis na naslednji način:
•	 vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki 

SPOT,
•	 izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec 

Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je na 
spletni strani AJPES),  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 so-
dni 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, naj preve-
rijo 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 nje-
gove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno 
objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo 
predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno 
objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo do-
stopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra 
Slovenije.Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronske-
ga naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 
685. členu Zakona o gospodarskih družbah.
       
  (vir: www.ajpes.si)

Objavljen javni razpis Slovenskega 
podjetniškega sklada P7 2021 - Mikrokrediti

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko 
mikrokredite do višine največ 25.000 EUR tudi tokrat 
prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI 
POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 31. decembra 2021 v 
Uradnem listu RS objavil  javni razpis P7 2021 - Mikro-
krediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov 
SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavlja-
nje ugodnih virov financiranja. SPS načrtuje, da bo s sku-
pno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 650 podjetij, 
ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali 
obratna sredstva.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem omogočajo poleg 
enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, 
tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej 
izraženi v:

•	 nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic 
podjetja)

•	 nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 
%)

•	 ročnosti kredita do 60 mesecev
•	 možnosti koriščenja moratorija do 6 mese-

cev
•	 kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravi-

čenih stroškov projekta
•	 stroški odobritve in vodenja kredita se NE 

zaračunavajo

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire 
financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vla-
ganja, kar bo omogočilo večjo likvidnost, hitrejši ra-
zvoj in nadaljnjo rast podjetij.

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet finan-
ciranja, je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena 
osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredme-
tena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna 
sredstva (stroški materiala, storitev in dela). Mikrokredit 
po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu 
podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska 
družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata 
lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, 
ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Slo-
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veniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
•	 ima status mikro, malega ali srednje velikega 

podjetja,
•	 je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba 

ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih druž-
bah oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po 
Zakonu o zadrugah

•	 ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlene-
ga za polni delovni čas.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer: 20. 1. 2022 do 
14.00 ure, 10. 2. 2022 do 14.00 ure, 1. 3. 2022 do 14.00 
ure. Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odo-
bri največ en mikrokredit. Vlagatelji, katerim je bila odo-
brena vloga po razpisu P7-2 2020, P7-3 2021 in P7-4 2021 
niso upravičeni do mikrokredita po tem razpisu.

Dodatne informacije so na razpolago na spletni strani 
SPS-a: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Veljavnost rezultata HAG testiranja 
za različne kategorije

Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-1, ki je začel veljati 24.12.2021, 
je prinesel poglavitno spremembo glede veljavnosti ne-
gativnega rezultata HAG testa. Namreč, s to spremembo 
je bila veljavnost negativnega rezultata HAG testa skraj-
šana od 48h od odvzema brisa na 24h od odvzema brisa 
(rezultat PCR testa pa je bil skrajšan na 48h od odvzema 
brisa v primerjavi s prej 72h od odvzema brisa). V javnosti 
se pojavljajo dileme, za koga velja tako skrajšana veljav-
nost negativnega rezultata HAG testa, saj je ponekod sli-
šati, da velja na splošno za vse prebivalce. Slednje ne drži.

V nadaljevanju povzemamo veljavnost negativnega re-
zultata HAG testa glede na kategorijo prebivalca:
-  potrošniki oz. stranke: negativni rezultat HAG te-

sta velja 24h od odvzema brisa. To je tudi edina ka-
tegorija, za katero velja krajša veljavnost negativnega 
rezultatat HAG testa (odlok za to kategorijo uporablja 
termin "uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri 
izvajanju dejavnosti ali v  okoljih v Republiki Sloveniji", 
drugi odstavek 3. člena).

-  delavci in  osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi  opravljajo delo pri delodajalcu, ali s.p.-ji: 
negativni rezultat HAG testa  velja 48h od odvzema 
brisa. Enako velja za rezultat HAG testa za samotesti-
ranje. Ne splošni 2. člen odloka, ne prvi odstavek 4. 
člena odloka, ki ureja možnost samotestiranja delav-
cev, nista bili spreminjani.

-  delavci, ki delajo na terenu: negativni rezultat HAG 
testa  velja 48h od odvzema brisa. Kot omenjeno 
zgoraj, tudi drugi odstavek 4. člena odloka, ki ureja 
delo na terenu, ni bil spremenjen.

-  obisk trgovine/pošte/bencinske postaje v službe-
ne namene: glede na pojasnila MGRT, naj bi negativni 
rezultat HAG testa tudi v tem primeru veljal 48h od 
odvzema brisa. Pri tem je treba upoštevati, da mnogi 
ponudniki vendarle zahtevajo veljavnost negativnega 
rezultata HAG testa 24h od odvzema brisa. 

(Vir: Tamara Starič Petrović, OZS)

Besedilo odloka se nahaja na povezavi: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622-

Pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje

Državni zbor je na seji 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih 
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladova-
nje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP 
oz. PKP10), ki med drugim določa tudi postopek za pre-
jem pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje, 
ki jih delodajalec nakupi za delavce oz. druge osebe, ki na 
kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delo-
dajalcu.

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, 
pri čemer ga Vlada RS lahko s sklepom podaljša najdlje za 
pet mesecev.

Upravičenec do pomoči za nakup teh testov je pravna ali 
fizična oseba javnega ali zasebnega prava  (torej, tudi 

d.o.o., s.p. itn.). Pogoj glede testov je, da je, da je proizvaja-
lec i. teste namenil za samotestiranje in ii. je pridobil cer-
tifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.
Povračilo znaša 92,50 EUR na i. delavca ali ii. na osebo, 
ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri 
delodajalcu, ki se po predpisih za preprečevanje in obvla-
dovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati (tj. osebe, ki 
ne izpolnjujejo P ali C del pogoja PCT).

Kot delavec se štejejo tudi naslednji posamezniki:
a. oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in 
je vključena v sistem zavarovanja po predpisih, 
ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno,
b.  samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave 
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vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko za-
varovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2
c.  družbenik ali delničar gospodarske družbe 
oziroma ustanovitelj zadruge,  ki je  poslovo-
dna oseba  in je na dan oddaje izjave vključen v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
d. kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali pe-
tega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter
e. oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega 
odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Sredstva prejeta na podlagi tega ukrepa se lahko uporabi-
jo izključno za nakup HAG testov za samotestiranje de-
lavcev (oz. oseb, ki so izenačene z delavci). Nadzor izvaja 
proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna, 
skladno s pravili inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem 
porabe sredstev iz državnega proračuna.

Izplačilo pomoči za nakup testov upravičenec  zahteva 
preko informacijskega sistema FURS  s predložitvijo  iz-
jave, da je upravičenec skladno z zakonom in da name-
nja sredstva za nakup HAG testov za samotestiranje 
za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvla-
dovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi 
navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč 
za nakup hitrih testov na dan oddaje vloge. Upravičenec 
mora predložiti izjavo najpozneje do 15. februarja 2022. 
V primeru podaljšanja ukrepa za pet mesecev, mora upra-
vičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izte-
ku podaljšanega roka. FURS izplača pomoč v enkratnem 
znesku najpozneje do 31. marca 2022 (oz. najpozneje v 
30 dneh po prejemu izjave po podaljšanju roka).

Upravičenci, bodite pozorni tudi na morebitno dolžnost 
vračila pomoči za nakup testov!

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup testov, in na-
knadno ugotovi, da:

a. ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali
b.  sredstev ni namensko porabil  za nakup te-
stov,

o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 
dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, 
ki jo izda FURS.
Če proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor prora-
čuna naknadno ugotovi, da upravičenec:

a. ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali
b.  sredstev ni namensko porabil  za nakup te-
stov,

izda odločbo o vračilu zneska prejete pomoči v 30 dneh od 
vročitve odločbe.
Sredstva za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov se za-
gotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Morebitne globe za prekrške znašajo od 4.000 EUR do 
100.000 EUR za pravno osebo, ki v izjavi, ki je navede-
na zgoraj, navaja neresnične, nepravilne ali nepopol-
ne podatke ali nenamensko porabi prejeta sredstva. 
Globa za enak prekršek, ki ga stori samostojni podjetnik 
posameznik ali  posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, znaša od 2.000 EUR do 50.000 EUR. Odgo-
vorne osebe se kaznujejo z globo od 400 EUR do 4.000 
EUR. V hitrem postopku se smejo izreči globe tudi v zne-
sku, ki je višji od najnižje predpisane globe za navedeni 
prekršek.      

(Vir: Tamara Starič Petrović, OZS)

Kako do podizvajalca iz tretje države?

Med slovenskimi podjetji je v zadnjem času zaznano pre-
cejšnje zanimanje za najemanje podizvajalcev iz tretjih 
držav. Podjetja imajo dovolj dela v tujini, a jim primanj-
kuje kadra, s katerim bi lahko izvršili celoten pridobljeni 
posel. Potrebe so največje po elektroinštalaterjih, mon-
terjih stavbnega pohištva in ostalih kadrih.  Vse večji stro-
ški dela slovenskih podjetij v Evropski uniji, so privedli do 
večjega povpraševanja po podizvajalcih iz tretjih držav. 
Torej po podjetjih, ki bi opravljala dela podizvajalcev za 
slovenske naročnike. Po novem morajo slovenska podje-
tja v  državah Evropske unije pri plačilu svojih delavcev 
upoštevati načelo »enako delo za enako plačilo«. To pa je 
eden od razlogov, zaradi katerega se povečuje zanimanje 
slovenskih podjetnikov za delo s podjetji iz tretjih držav.

Največ zanimanja je za sodelovanje s podjetji iz bivših ju-
goslovanskih republik. Razlog je očiten, saj so cenovno 
bolj ugodna kot tuja podjetja iz Evropske unije, ki bi opra-
vljala dela podizvajalca za slovenske naročnike. Sloven-
ska podjetja želijo opravljati dela s podjetji iz tretjih držav 

tako v Republiki Sloveniji kot drugod po Evropski uniji. 
Največja težava pa so administrativne ovire, s katerimi se 
srečujejo ta podjetja pred prihodom v tujo državo. S temi 
ovirami se srečujejo tudi v Republiki Sloveniji.     

Skladno s Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Uradni list RS številka 32/14 s spremembami) je 
po 3. členu zakonsko določeno, da tuji pravni subjekt, ki 
nima registrirane podružnice ali predpisanega dovolje-
nja, opravlja delo na črno. Torej, ko tuje podjetje iz tretje 
države ustanovi podružnico ali pridobi predpisano dovo-
ljenje, kot je to predpisano z zakonskim določilom, lahko 
napotuje delavce v Republiko Slovenijo ter izvaja dela za 
slovenskega naročnika. V primeru, da zgoraj navedenih 
zakonskih določil tuja podjetja iz tretjih držav ne upo-
števajo, so izpostavljeni globam po zgoraj omenjenem 
zakonu. Prav tako pa jim inšpekcijski organi odredijo pre-
kinitev del v Republiki Sloveniji ter vrnitev delavcev v ma-
tično državo.     

(Vir: Zdenka Bedekovič, OZS)
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Razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem s 
sedežem v EU na področju intelektualne lastnine – na 
voljo 16 mio EUR nepovratnih sredstev

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union In-
tellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis za 
pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v 
EU na področju intelektualne lastnine.

Financiranje bo potekalo v obliki dveh vrednotnic za in-
telektualno lastnino, s katerima se bodo sofinancirale:

•	 dejavnosti, povezane z znamkami in modeli ter 
storitev predhodnega pregleda pravic intelek-
tualne lastnine - IP Scan (vrednotnica 1),

•	 dejavnosti, povezane s patenti (vrednotnica 2).

Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve 
IP Scan tudi v letu 2022 ne sodeluje, saj za inovativna 
MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev (Prva 
informacija o intelektualni lastnini - Prva i) brezplačno. 
Skupni proračun, ki je v letu 2022 na voljo za sofinanci-
ranje dejavnosti, je ocenjen na 16 milijonov evrov. Vsako 
MSP lahko zaprosi za največ eno vrednotnico 1 in eno 
vrednotnico 2. Glede na vrsto dejavnosti se bodo upo-
rabljala naslednja pravila sofinanciranja:

•	 prijave znamk in modelov v EU: 75 % upra-
vičenih pristojbin za regionalne ali nacional-
ne znamke ali modele v državah članicah EU, 
znamke EU ali registrirane modele Skupnosti,

•	 prijave znamke in modelov zunaj   EU: 50 % 
upravičenih pristojbin za vloge prek madrid-
skega ali haaškega sistema, vključno z osnovni-

mi pristojbinami in pristojbinami za imenova-
nje za države nečlanice EU,

•	 nacionalni patenti: 50 % upravičenih pristojbin 
za podelitev nacionalnega patenta v državah 
članicah EU.

Najvišji znesek vrednotnice 1 na upravičenca je 1500 
EUR, vrednotnice 2 pa 750 EUR. Vloge na letošnji razpis 
je možno oddati od 10. januarja 2022 do 16. decembra 
2022. Pred oddajo prijave se morate registrirati oziroma 
predhodno ustvariti uporabniški račun.

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Bu-
siness  SME Fund in je del  akcijskega načrta Evropske 
komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata 
Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z 
nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastni-
no iz EU. Na spletni strani EUIPO so  na voljo podrobnej-
še informacije o razpisu: https://euipo.europa.eu/ohim-
portal/sl/online-services/sme-fund

Zainteresirani člani OZS se lahko za pomoč obrnete na 
Svetovalni center OZS. 

(Vir: 
https://www.gov.si/novice/2022-01-10-16-milijonov-
nepovratnih-sredstev-za-pomoc-evropskim-msp-na-
podrocju-intelektualne-lastnine/ )

Mestna občina Maribor je objavila informativni vpis za 
učence in poziv za učitelje za Mednarodno šolo z IB  (In-
ternational Baccalaureate) programom v Mariboru, ki bi 
svoja vrata odprla v novem šolskem letu 2022/2023. 

Gre za prvo šolo z mednarodno veljavnim in sprejetim 
programom IB, ki se bo izvajal v tem delu Slovenije. Vloge 
se zbirajo do 31.1.2022 na elektronski naslov internatio-
nal.school@maribor.si . 

Šola z mednarodnim 
IB programom v Mariboru

Za ta odločen korak naprej so se odločili, ker ima Maribor 
ima vizijo, pogum, upanje in vztrajnost. Maribor je pre-
poznavno univerzitetno, gospodarsko, raziskovalno, kul-
turno in športno središče, mesto, ki se vedno bolj odpira 
v svet, mesto, ki želi postati prestolnica priložnosti in ta-
lentov. Visoka kakovost življenja, dela in ustvarjalnosti ter 
vpetost Maribora v širši evropski prostor v mesto priva-
blja ustvarjalni kader iz Slovenije in tujine. Več informacij 
je dostopnih na povezavi: 
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2238
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Konec leta 2021 so na OZS razširili vsebine spletnega por-
tala z najpogostejšimi obračuni prejemkov in dohodkov 
fizičnih oseb. Plačniki davka so dolžni ob izplačilu dohod-
ka fizični osebi obračunati, odtegniti in odvesti prispevke 
in davčni odtegljaj. Koliko prispevkov je potrebno plača-
ti, kakšna je stopnja obdavčitve, koliko prejme delavec 
in nenazadnje kakšen je strošek za delodajalca oziroma 
izplačevalca dohodka pri obračunu plače, izplačilu do-
hodka iz naslova podjemne ali avtorske pogodbe, za delo 

Za člane – razširitev vsebine spletnega portala OZS

upokojencev, izplačilu dobička in najemnine fizični ose-
bi?

Članom vam ni več potrebno iskati nasvetov pri računo-
vodji, vrteti telefona in poslušati "ste 5 v čakalni vrsti".  
S klikom na povezavo:  https://www.svetovanje.si/sve-
tovanje/izracuni se vam bodo odprle možnosti različnih 
izračunov, vnesite le podatke in prikazal se bo željeni 
izračun.

Delno povračilo izgubljenega dohodka v primeru 
karantene ali obveznosti varstva otrok

Kdo je upravičen do delnega povračila izgubljenega 
dohodka (v nadaljevanju: povračilo izgubljenega do-
hodka)?
Upravičenec do povračila izgubljenega dohodka je:
•	 samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali 

višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,

•	 družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma 
ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna 
oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

•	 kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. 
člena ZPIZ-2.

V katerem obdobju velja ukrep do povračila izgubljene-
ga dohodka na podlagi Zakona o dopolnitvah zakona o 
nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)?
Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada 
je ukrep podaljšala do 28. februarja 2022. .

Ali sem upravičen do delnega povračila izgubljenega 
dohodka, če mi je bila karantena odrejena v mesecu ju-
liju 2021?
DA. Ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka velja 
od 1. julija do 31. decembra 2021, za kar je potrebno vlo-
go vložiti najkasneje do 15. januarja 2022 ter od 1. janu-
arja do 28. februarja 2022, za kar je vlogo potrebno vložiti 
v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali 
višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge 
zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja 
vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022.

Ali se ukrep lahko podaljša? Da. Vlada lahko ukrep po-
daljša s sklepom za največ 6 mesecev.

Kakšni so kriteriji za povračilo izgubljenega dohodka? 
Če uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka zaradi:
1. odrejene karantene, je upravičen do povračila izgublje-
nega 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.

2. obveznosti varstva otroka, je upravičen do povračila 
izgubljenega dohodka, če:
- je otroku odrejena karantena z odločbo o karan-
teni ali ali potrdilom o napotitvi v karanteno ali
- če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila 
druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obi-
skovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je 
oddelek, vrtec ali šola zaprta, razen v primeru splošno 
znanih dejstev – npr. 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 pri-
meru drugih bolezni, ki niso povezane s COVID-19 (npr. 
gripa)

Pomembno: Velja za otroke do vključno 5. razreda osnov-
ne 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 po-
moč spremljevalca.

(vir: FURS)
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni – 
podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022

Dne 29. 12. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 206/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za pre-
prečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), 
ki je začel veljati30. 12. 2021. ZDUPŠOPv 21. členu podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), zato lahko delavci pravico do 
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni uveljavijo do 28. 2. 2022 (po ZDUOP je ta pravica 
veljala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021).

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni velja za zadržanosti od dela: od 
5.2.2021 do 28.2.2022 na podlagi 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic CO-
VID-19 - ZDUOP (Uradni list RS št. 15/21, 112/21-ZNUPZ in 206/2021-ZDUSŠOP).

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga 
izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, 
do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o 
kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, 
ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti 
ali se gibati izven kraja svojega bivanja.Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila 
plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike 
Slovenije.

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski obliki najpozneje do 
31. 5. 2022. Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela 
zaradi bolezni si lahko preberete na povezavah:
-ZZZS - Refundacija po določbah ZZUOOP in ZDUOP
- ZZZS - Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni

Viri:
-https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ArticleId/81936
- https://zavezanec.zzzs.si/
- https://zavarovanec.zzzs.s 

       Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Izplačevalci dohodkov, pozor! 
Podatke VIRVDC lahko oddate še do konca januarja

Izplačevalci dohodkov so morali davčnemu organu do 31. decembra posredovati po-
datke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med 
letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega raz-
merja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), 
pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niste storili, boste lahko 
preko eDavkov oddali podatke še do konca meseca januarja.

Oblika in način dostave podatkov je določena v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna 
davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Izplačevalci oddajo podatke preko sistema eDavki (VIRVDC).

Pri  morebitni ponovni, naknadni oddaji popravkov oz. dodatnih podatkov opozarjamo, da je 
potrebno posredovati celotne (tudi že predhodno posredovane) podatke in ne zgolj 
popravke oz. dodatne podatke,  saj sicer s popravki oziroma dodatnimi podatki nado-
mestite vse prvotno posredovane podatke.

V primeru, da izplačevalci tega ne storijo, davčni organ ne more izdati pravilnega in popolnega infor-
mativnega izračuna dohodnine, zavezanci za dohodnino pa morajo posledično vlagati ugovore zoper 
informativni izračuna dohodnine, kar predstavlja dodatno delo in stroške tako za davčne zavezance 
kot za davčni organ.

                                   
Vir: 
- https://www.gov.si/novice/2022-01-03-izplacevalci-dohodkov-pozor-podatke-virvdc-lahko-od-
date-se-do-konca-januarja/
- 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 DECEMBER 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2021  1.886,48 
€. 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 2022 (vir: obvestilo 
FURS 22.12.2021)

  

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 2022:

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 DECEMBER 2021 upo-
števajte 23 dni - 184 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 –    DECEMBER 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 1.2.2022 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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