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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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Bolniška odsotnost v breme delodajalca 
skrajšana na 20 dni

Dolgoletna zahteva Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije, da breme nadomestil v času bolniškega staleža 
preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije že po 20 koledarskih dneh, je končno reali-
zirana. Državni zbor RS je namreč konec januarja potrdil 
noveli zakonov, ki urejata to področje, spremembe pa 
pričnejo veljati s 1. marcem letos.

Državni zbor je potrdil noveli zakonov o delovnih razmerjih 
in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki 

skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v 
breme delodajalca. Spremembe, ki so jim zaradi večje obre-
menitve zdravstvene blagajne nasprotovali v večjem delu 
opozicije, se bodo začele uporabljati 1. marca. V skladu z no-
velama se bo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost 
zaposlenih, ki se izplačuje v breme delodajalca, skrajšalo s 
sedanjih 30 delovnih dni na 20 delovnih dni za posamezno 
odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem 
letu. Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami no-
sijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

Kratkotrajna bolniška odsotnost - 
podaljšanje ukrepa do 31. 5. 2022

Vlada Republike Slovenije je 24. 2. 2022 sprejela Sklep 
o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bo-
lezni. Ukrep se podaljša do 31. 5. 2022. 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 od-
sotnost 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 elektron-
sko 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 odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila 
plače v višini 80 % osnove iz 137/8 ZDR-1. Osnova je plača 
delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Delo-
dajalec lahko uveljavlja refundacijo od Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), razlog odsotnosti 
13 - bolezen do 3 dni.

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v 
elektronski obliki najpozneje do 31. 5. 2022. Več o po-
stopku 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

Priporočila NIJZ za posamezne dejavnosti

Večina ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2 pri opra-
vljanju gospodarske dejavnosti je bila odpravljenih, v ve-
ljavi ostajajo samo še posamezni ukrepi. 

V nadaljevanju povzemamo, na kaj morajo še naprej biti 
pozorni ponudniki v gospodarstvu glede na trenutno ve-
ljaven Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvla-
dovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 
22/2022 in 29/2022; "Odlok").

Splošni higienski ukrepi:
-  razkuževanje rok: Še vedno so v veljavi določila Odloka, ki 
določajo, da je ob vstopu v zaprt javni kraj oz. prostor ob-
vezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta 
namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga 
vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slo-
venije za kemikalije. Razkužila  mora zagotoviti upravljavec 
oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziro-
ma prostoru pri vhodu v tak prostor (prvi in drugi odstavek 

13. člena Odloka).

- redno prezračevanje zaprtih prostorov: Izvajalci dejavno-
sti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih 
stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih 
prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upra-
vljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezrace-
vanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirje-
nja-okuzbe-covid-19) (peti odstavek 13. člena Odloka).

Uporaba zaščitne maske:
Glede uporabe zaščitne maske je bila edina sprememba 
zgolj uporaba mask v odprtih prostorih. Tako še naprej 
ostaja obvezna uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali 
IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 pri gibanju in za-
drževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 
Uporaba zaščitne maske na odprtem javnem kraju oz. pro-
storu je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti medosebne 
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razdalje vsaj 1,5 metra. Izjeme ostajajo tako npr. otroci do 
dopolnjenega 6. leta starosti, osebe, ki izvajajo športno 
vadbo, gosti, sedeči za mizo, v gostinski dejavnosti pripra-
ve in strežbe jedi in pijač (11. in 12. člen Odloka).

Veliko vprašanj je glede uporabe mask v zaprtih nejavnih 
prostorih (kot so npr. proizvodni prostori). Tam uporaba 
mask ni obvezna na podlagi Odloka. Je pa odgovornost 
delodajalca, da zagotavlja varnost in zdravje pri delu de-
lavcev skladno s predpisi (zlasti ZVZD-1). Zato morajo tako 
delodajalec kot delavci vedno ravnati skladno z oceno tve-
ganja in izjavo o tveganju. V primerih ko je ukrep uporabe 
zaščitne mask določen skladno z oceno in izjavo o tvega-
nju, ostaja uporaba mask obvezna tudi v proizvodnjah oz. 
drugih prostorih, za katere tako izhaja iz slednjih.

Upoštevanje priporočil NIJZ:
Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upo-
števati priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem okuž-
be z virusom SARS-CoV-2, ki so dostopna na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.  
Splošna navodila so dostopna tu: https://www.nijz.si/sl/
preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Kako torej razlagati določbo, da je treba (tj. da je obve-
zno) upoštevati nekaj, kar so "samo" priporočila? Glede na 
dikcijo v Odloku, menim, da je pri opravljanju dejavnosti 
obvezno upoštevati tiste dele navodil in priporočil NIJZ, 
ki so zapisani kot zapovedi (ne glede na to, da je naslov 
"priporočila"; pri določenih vprašanjih so stavki zapisani 
kot zapovedi). Pri delih dokumentov, ki so zapisani opcij-
sko, kot nasvet oz. kjer izrecno piše, da gre za priporočila, 
pa menim, da izvajalci niso dolžni upoštevati tega, kolikor 
smatrajo, da to ni potrebno. Ob sumu ali potrjenem prime-
ru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu 
z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (14. člen 
Odloka).

Kaj pa pogoj PCT, ki še vedno velja v določenih primerih 
oz. dejavnostih?
Iz trenutno veljavnega Odloka izhaja, da morajo pogoj 
PCT izpolnjevati za čas opravljanja dela vsi delavci in ose-

be, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo 
pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost  v 
dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdra-
vstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri 
izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki 
izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni 
zapora ali prevzgojnem domu  (prvi odstavek 3. člena 
Odloka). Z vidika uporabnikov velja, da morajo pogoj PCT 
izpolnjevati zgolj uporabniki storitev bolnišnic in drugih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže jav-
ne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter upo-
rabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in 
programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastani-
tev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost tra-
jala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in 
presejalnega testiranja v času nastanitve (drugi odstavek 3. 
člena Odloka). Za ostale dejavnosti tako z vidika delavcev 
oz. uporabnikov velja, da pogoj PCT trenutno ni predviden 
kot pogoj za opravljanje/uporabo teh dejavnosti.

Pogosto je vprašanje, kako je s pogojem PCT v poslovnih 
prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer se izvajajo dejav-
nosti zdravstva in socialnega varstva, (npr. frizerski saloni v 
domovih za ostarele). Glede na to, da je skladno z drugim 
odstavkom 3. člena Odloka pogoj PCT potreben samo v 
primerih, ko gre za nastanitev v določenih institucijah, 
menimo, da strankam, ki so namenjene v takšen po-
slovni prostor ni treba izpolnjevati pogoja PCT, pa če-
prav se poslovni prostor nahaja v stavbi, kjer se izvaja npr. 
zdravstvena dejavnost.

Glede pogoja PCT pri zaposlenih v tovrstnih poslovnih 
prostorih pa je Ministrstvo za zdravje posredovalo stali-
šče, v katerem je pojasnjeno, da morajo zunanji izvajalci, ki 
ponujajo druge storitve za uporabnika storitve v notranjih 
prostorih izvajalca nastanitve in gre za bližnji medosebni 
stik z uporabniki (npr. frizerske storitve in nega telesa) iz-
polnjevati pogoj PCT, če tako odloči izvajalec nastanitve 
glede na epidemiološko situacijo oziroma oceno tve-
ganja okužbe.                   

 (Vir: Tamara Starič Petrović, OZS)

Delodajalci lahko v letošnjem letu vključujete 
upokojence v svoj delovni proces v večjem obsegu
V uradnem listu RS, št. 29/2022 z dne 4.3.2022 je bil obja-
vljen Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela 
(ZIUPTD1). Zakon je bil sprejet po nujnem postopku in ve-
lja od 5. marca do konca letošnjega leta.
 
S tem interventnim zakonom se začasno odstopa od do-
ločb Zakona o urejanju trga dela, ki sicer primarno in na sis-
temski ravni ureja problematiko začasnega ali občasnega 
dela upokojencev. Pri tem opozarjam, da zakonski pogoji 
za tovrstno upokojensko delo ostajajo enaki, sprememba 
se nanaša le na večji obseg dopustnosti takšnega dela. 

Vsekakor je zelo pozitivna sprememba, da se dosedanja 
povprečna mesečna dopustnost upokojenskega dela iz 60 
ur dviga na 90 ur, prav tako je pozitivno, da se dopušča tri-
krat letno večji odmik od mesečnega povprečja iz prejšnjih 
90 ur mesečno na 120 ur takšnega dela. Kljub dopustne-
mu trimesečnemu odmiku navzgor pa velja, da seštevek ur 
opravljenega začasnega ali občasnega dela posameznega 
upokojenca v letošnjem koledarskem letu ne sme preseči 
1.080 ur, kar v povprečju pomeni 90 ur mesečno, medtem, 
ko je pred spremembo predstavljalo zgornjo mejo 720 ur 
takšnega dela oz. v povprečju 60 ur mesečno.
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Predlog zakona smo dobili v mnenje že konec januarja, ko 
je bila Covid  kriza še v polnem razmahu, zato smo takrat 
predlog zakona (v enaki vsebini kot je sedaj sprejeta) še 
posebej pozdravili, saj smo ocenili, da bo predlagana spre-
memba zelo smiselna in dobrodošla, ker bo marsikatere-
mu delodajalcu v dani Covid situaciji pomagala premostiti 
začasne kadrovske težave. Epidemiološka slika je sedaj 
resda bistveno boljša (upajmo, da ne le začasno), toda 
posledice Covid krize so pa še vedno zelo prisotne. Naš 
predlog, da se omogoči izjemo glede maksimalne meseč-
ne dopustnosti še v večjem obsegu in sicer tako, da bi se 
večji odmik od povprečja v največ treh mesecih dopustil 
do 150 ur upokojenskega dela ali celo za polno mesečno 
obveznost, kot bi jo imel odsotni delavec, katerega bi na-
domestil upokojenec, pristojni niso sprejeli. Dejstvo je, da 
je v krizni situaciji zelo težko z gotovostjo planirati kadro-
vsko zasedenost, zato bi bila dodatna fleksibilnost glede 
večjega mesečnega maksimuma zelo dobrodošla, saj za 
enega cel mesec odsotnega delavca ne bi bilo potrebno 
iskati dveh upokojencev.

  Do konca februarja je na letnem nivoju za maksimalno 
dopustnih 720 ur takšnega dela upokojenec lahko zaslužil 
največ 8.235,35 €. Z odredbo o višini urne postavke in viši-
ni dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upo-
kojencev, ki jo je minister za delo izdal konec januarja, v 
uradnem listu št. 17 je bila objavljena februarja, veljati pa je 
začela 1. marca, je določena najnižja urna postavka v višini 
5,77 €, na letnem nivoju pa je dopusten zaslužek upoko-
jenca v višini max 8.639,07 €. Interventni zakon na žalost 
ni določil, da se zaradi povečanega dopustnega obsega 
upokojenskega dela spremeni tudi maksimalen možen 
prejemek upokojenca, zato bo to nujno potrebno določiti 
v novi odredbi.  Glede na povečanje dopustnega obsega 
na letnem nivoju iz 720 ur na 1080 ur, kar predstavlja po-
večanje za 50 %, bi posledično moral biti za enak odstotek 
povišan tudi limit možnega zaslužka upokojenca iz naslo-
va opravljanja upokojenskega dela, kar bi trenutno zneslo 
12.958,60 €.      
       (Vir: Dušan Bavec, OZS)

Državni zbor je na seji 11. 3. 2022 sprejel spremembe Za-
kona o dohodnini. Novela zakona prinaša postopen dvig 
splošne olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, 
spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost 
in boniteti za osebno vozilo na električni pogon, hkrati pa 
se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za sa-
mostojne podjetnike. Če bo zakon sprejet tudi v Državnem 
svetu, bodo spremembe pričele veljati že za leto 2022.

1. Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja
a) Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto 
plači višje neto izplačilo

b) Znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem 
razredu iz 50% na 45%

c) Spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspe-
šnost
Plačilo za poslovno uspešnost bo neobdavčeno do višine 
100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS oziro-
ma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, 
vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 
mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje. 
Plačilo za poslovno uspešnost je lahko izplačano v denar-
ju ali v naravi, enkrat ali večkrat letno.

d) Boniteta za osebno vozilo na električni pogon je enaka 
nič

e) Uvaja se dodatna olajšava v višini 1.500 EUR/leto za re-
zidenta po dopolnjenem 70 letu starosti in rezidenta, ki 
v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativ-
ne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma naj-
manj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, 
reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)
2. Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti
a) Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove
Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi RS ali samou-
pravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se 
ne priznajo kot odhodek zavezanca. Določba bo veljala 
tudi za leto 2021, zato je smiselno z oddajo davčnega ob-
računa za leto 2021 počakati do uveljavitve sprememb 
zakona.

b) Spremembe pri olajšavah
Uvajajo se spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, 
olajšavah za donacije, olajšavi za izvajanje praktičnega 
dela v strokovnem izobraževanju, uvaja se nova olajšava 
za vlaganja v digitalni in zelenih prehod, kot jih poznamo 
iz ZDDPO-2.

3. Razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v 
najem in dohodkov iz kapitala
a) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Normirani odhodki bodo znašali 10%, stopnja obdavčitve 
pa se znižuje iz 27,5% na 15%.

b) Dohodek iz kapitala
Znižuje se stopnja obdavčitve iz 27,5% na 25% in skrajšu-
je obdobje za obdavčitev. Po dopolnjenih 15 letih imetni-
štva bo odsvojitev kapitala neobdavčena.

c) Odločitev zavezanca glede obdavčitve
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz 
kapitala sta obdavčena cedularno (dokončno). Skladno z 
novelo zakona pa se zavezanec lahko odloči o vštevanju 
omenjenih dohodkov v letno davčno osnovo, pri čemer 
odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun.  

(Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS)
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Akcija zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino

OOZ Celje je konec februarja orga-
nizirala akcijo zbiranja humanitarne 
pomoči za prebivalce Ukrajine, ki so 
se znašli v stiski zaradi vojne.  Odziv 
podjetnikov in drugih ljudi je bil ogro-
men, v le nekaj dneh je bil napolnjen 
kamion s 33 paletami humanitarne 
pomoči (suha in konzervirana hrana, 
kava, čaj, oblačila brisače, vzmetnice, 
prenosne blazine in podloge za jogo, 
zložljive postelje, termo in toplotne 
odeje, spalne vreče, odeje, vzglavniki, 
posteljnina, baterije, sveče, svetilke, 
sredstva za nego in čiščenje, plenice,  
papirnate brisače, alkoholne antisep-
tike, univerzalne komplete za prvo 

pomoč…). Pomoč se je zbirala na sedežu podjetja Frigo-
transport Pišek&Hsf d.o.o. na Lopati v Celju. Podpredse-
dnik OOZ Celje g. Peter Pišek je koordiniral celotno akcijo, 
tudi vso potrebno komunikacijo z ukrajinsko ambasado 
in ostalimi deležniki. 

Kamion s humanitarno pomočjo je krenil na pot v torek, 
8.3.2022, proti kraju Chop v Ukrajini. Stroške prevoza je 
pokrilo podjetje Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o. OOZ Ce-
lje se zahvaljuje vsem, ki so v akciji sodelovali s svojim 
prostovoljnim delom in prispevali materialne dobrine.

Foto: Peter Pišek

V SPOMIN
IGNAC TROBIŠ  (1951-2022) 

V začetku februarja nas je pretresla novica, da je umrl naš dolgoletni član Ignac Trobiš. Poklic rezkalca je ob 
službi v Železarni Štore z izobraževanjem dopolnil, najprej na tehnični šoli, nato pa si je pridobil še univerzitetno 
ekonomsko izobrazbo. Bil je organiziran in delaven, zato je napredoval na delovno mesto tehnologa, nato pa 
vedno višje do vodje projekta robotizacije. Po odhodu iz železarne je leta 1991 postal direktor Obrtne zadruge 
Celje, ki jo je vodil do leta 1995. V tem času sta z ženo ustanovila podjetje Grafotehna-TT d.o.o. in delavnico 
uredila v domači garaži. Podjetje je iz leta v leto raslo, se posodabljalo, širilo nabor storitev in obseg  poslovanja, 
postalo je vodilno na področju toplotnega tiska ne samo v celjski regiji, temveč tudi v celotni državi. Uredili so 
lastne poslovne prostore ter vzpostavili prijazno delovno okolje. G. Trobiš je aktivno deloval v organih Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Celje, zelo je bil vpet v lokalno okolje. Prejel je več priznanj, med njimi tudi 
bronasti grb Mestne občine Celje. Z veseljem se je udeleževal dogodkov v organizaciji zbornice ter s svojimi 
duhovitimi šalami vedno poskrbel za prijetno vzdušje. Hvaležni smo mu za njegov prispevek na področju obrti 
in podjetništva. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.
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Na podlagi 16. in 17. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, sprejetega na 2. redni seji 
Skupščine OOZ Celje dne 8.4.2015 ter predloga Organizacijsko-kadrovske komisije Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Celje je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje na svoji 4. korespondenčni seji v času 
od 19.1.2022 do 25.1.2022  sprejela

S  K  L  E  P 

o razpisu volitev v organe  Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
 za mandatno obdobje 2022 - 2026

I.
S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Celje (v nadaljevanju OOZ 
Celje) za mandatno obdobje 2022 - 2026.

II.
V organe OOZ Celje so lahko izvoljeni oziroma 
imenovani ter v njih delujejo le predstavniki aktivnih 
članov iz 2. odstavka 11. člena Statuta OOZ Celje. 
Aktivni člani so vse fizične in pravne osebe, ki kot 
glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji.

POSLANCI SKUPŠČINE OOZ CELJE
III.

Poslance v Skupščino OOZ Celje volijo oziroma 
imenujejo sekcije iz vrst svojih članov. Pri imenovanju 
poslancev morajo upoštevati določila 1. in 2. odstavka 
14. člena Statuta OOZ Celje.

IV.
Sekcije za Skupščino OOZ Celje izvolijo naslednje 
število poslancev:
•	 sekcije z najmanj 10 člani izvolijo enega poslanca
•	 manjše sekcije do 10 članov se panožno združijo
•	 večje sekcije imajo na 15 članov po enega poslanca, 

vendar ena sekcija največ tri poslance.

V. 
Imena poslancev za Skupščino OOZ Celje, določena 
v skladu s III. in IV. točko tega sklepa, je potrebno 
posredovati Organizacijsko-kadrovski komisiji OOZ 
Celje do vključno 30.9.2022. Sklepu sekcije je potrebno 
priložiti pisno soglasje poslanca.

KANDIDATI ZA IZVOLITEV V ORGANE OOZ CELJE

VI.
S tem sklepom se razpisujejo tudi volitve v organe OOZ 
Celje, in sicer za:
•	 predsednika OOZ Celje
•	 člane nadzornega odbora OOZ Celje.

Predloge kandidatov je potrebno posredovati 
Organizacijsko-kadrovski komisiji  OOZ Celje do 
vključno 30.9.2022. Priložiti je potrebno pisno soglasje 
kandidatov. 

VII.
Na podlagi predlogov Organizacijsko-kadrovska 
komisija pripravi kandidatne liste za člane organov 
OOZ Celje ter jih predloži upravnemu odboru OOZ 
Celje najkasneje do 30.10.2022.

Pri pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ 
Celje Organizacijsko-kadrovska komisija presoja 
ustreznost kandidatov glede na določila Statuta OOZ 
Celje, sprejete kriterije in pogoje, ki jih mora kandidat 
izpolnjevati.

Organizacijsko-kadrovska komisija kandidatne liste 
predloži Upravnemu odboru OOZ Celje, le-ta pa 
novoustanovljeni Skupščini OOZ Celje. 

VIII.
Novoustanovljena Skupščina OOZ Celje se mora sestati 
na svoji prvi seji najkasneje do konca leta 2022, kjer v 
skladu s tem sklepom in Statutom OOZ Celje opravi 
izvolitev predsednika OOZ Celje ter  treh (3) članov 
Nadzornega odbora OOZ Celje.

Skupščina OOZ Celje na predlog predsednika OOZ 
Celje, ki je kot predsednik Upravnega odbora OOZ Celje 
mandatar za sestavo le-tega, imenuje člane Upravnega 
odbora OOZ Celje.

IX.
Upravni odbor in Organizacijsko-kadrovska komisija 
OOZ Celje skrbita za pravilen potek in časovno 
usklajenost volitev po tem sklepu in dajeta navodila in 
pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh.

X.
Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov 
OOZ Celje preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in 
članov organov OOZ Celje.

XI.
Ta sklep se objavi v glasilu Informacije.

Datum: 25.01.2022

 
           

         Podpredsednik OOZ Celje 
                    Peter Pišek, l.r.
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ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Oddam opremljen frizerski salon, velikosti 30 kvadratnih metrov, s parkirnim prostorom, 
4 km iz Celja. 

Za več informacij  pokličite na gsm 070 334 006.

 

ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

PODALJŠANJE UKREPA POMOČI ZA NAKUP
 HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV

Z vladnim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. 2. 2022. Zaradi tega bodo morali upra-
vičenci na Finančno upravo preko sistema eDavki predložiti dve ločeni izjavi.

Prva izjava se nanaša na ukrep, ki velja od 8. novembra do 31. januarja 2022, in jo je treba (še 
vedno) predložiti najpozneje do 15. februarja 2022. 

V zvezi s sprejetim sklepom za podaljšanje izvajanja ukrepa do 28.2.2022 pa je treba ločeno izjavo 
predložiti na Finančno upravo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka (torej za ob-
dobje od 1. 2. do 28. 2. 2022 najpozneje do 15. 3. 2022).

Izplačilo za februar znaša 30 EUR na delavca in bo izvedeno najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.  Sklep je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22, dne 28.1.2022.

Podrobnejše informacije so objavljene v pogostih vprašanjih in odgovorih glede  PKP10.

Vir:
- https://www.gov.si/novice/2022-01-31-podaljsanje-ukrepa-pomoci-za-nakup-hitrih-antigenskih-testov/

       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
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ZBORNICA CELJE

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

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

POMOČ ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN
 ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU

Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg" bo na voljo na eDavkih predvidoma do konca marca 2022. 
Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav 
izplačala pomoč 5. maja 2022. 

Dne 4. 3. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 29/22, objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic 
dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE).

Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina po-
moči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in 
od višine čistih prihodkov od prodaje (sedmi odstavek 2. člena ZUOPDCE).
Kdo je upravičenec do pomoči?
Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in 
fizične osebe, ki:

•	 so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 
1. decembra 2021 ter

•	 jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 
2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Kdaj in kako uveljavljam pomoč?
Upravičenec bo preko informacijskega sistema Finančne uprave (eDavki) predložil izjavo o upraviče-
nosti do pomoči za gospodarstvo po ZUOPDCE. Obrazec "NF-IzjavaEnerg" bo dostopen le na eDav-
kih predvidoma konec marca 2022. Ko bo obrazec na eDavkih na voljo, bo javnost o tem obveščena. 
Rok za oddajo vloge je 15. april 2022.

Kdaj bo pomoč nakazana?
Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. 
maja 2022. Več informacij bo dostopnih v pogostih vprašanjih in odgovorih, ki bodo objavljeni na 
spletnih straneh Finančne uprave.

Vir:

https://www.gov.si/novice/2022-03-09-pomoc-za-omilitev-posledic-dviga-cen-energentov-v-gospodarstvu-
-in-kmetijstvu/

                                     Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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ZBORNICA CELJE

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

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

MOŽNOST TESTIRANJA REK-O OBRAZCA

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je Finančna uprava republike Slove-
nije  na testnem portalu eDavki objavila REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) z 
vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje te vrste dohodka.                                   

Prenovljen REK-O obrazec bo veljal za izplačila dohodkov od vključno 1. septembra 2022 dalje, o 
čemer so vas že seznanili v novici z dne 26.1.2022

ki se nahaja na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-01-26-novi-rek-obrazec-1-septem-
bra-2022/ .

V datoteki "REK-O kontrole za plačo 3.2. 2022" je naveden tudi popis kontrol, ki bodo veljale za 
poročanje vrste dohodka 1001, pri čemer je pomembno vedeti, da je navedeni dokument delovni 
osnutek. Povezava na dokument: REK-O kontrole za plačo 3.2.2022 (xlsx, 65 KB)

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) z 
vgrajenimi predvidenimi kontrolami.

REK-O obrazci za ostale vrste dohodkov bodo objavljeni postopoma, o čemer bodo uporabniki sproti 
obveščeni. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca lahko 
posredujete pošljite na e-naslov prenovarek.fu@gov.si.

Vir:

https://www.gov.si/novice/2022-02-04-moznost-testiranja-rek-o-obrazca/

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec FEBRUAR 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2021  2.064,12 
€. 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 FEBRUAR 2022 upoštevajte 19 
dni in 1 praznik - 160 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  10,00 € 

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  30,00 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 40,00 € 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 21 (168) 0 21 168
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 23 (184) 0 23 184
April 19 (152) 2 (16) 21 168
Maj 21 (168) 1 (8) 22 176
Junij 22 (176) 0 22 176
Julij 21 (168) 0 21 168
Avgust 22 (176) 1 (8) 23 184
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 20 (160) 1 (8) 21 168
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 21 (168) 1 (8) 22 176
Skupaj 252 (2016) 8 (64) 260 2080

Število delovnih dni po mesecih v letu 2022
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih  –   FEBRUAR 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.181,75 6.893,57

1.969,59  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   183,17 1.068,50

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   104,58 610,08

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   75,16 438,43

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   77,52 452,22

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   6,26 36,54

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,18 6,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,18 6,89

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,65 9,65

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,71 4,14

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79

Skupaj drugi prisp.    4,72 27,57

PRISPEVKI SKUPAJ    451,41 2.633,34

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP):  1.969,59 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.969,59 =  1.181,75 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):  1.969,59 x 3,5 =  6.893,57 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).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2021 do 
28. 2. 2023 znaša 1.181,75 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2021 znaša 
1.969,59 eur).

Vir: FURS


