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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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SPIRIT: Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih 
spodbud za najboljši poslovni model in njegovo 
predstavitev podjetnic začetnic 2022«

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih mode-
lov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v 
letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na 
enakem razpisu v letu 2021.

Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predsta-
vljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so pod-
jetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri 
vzpostavljanju lastnega podjetja.Cilj razpisa bo dosežen z 
naslednjimi rezultati:
•	 ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih 

podjetij, ki jih vodijo ženske;
•	 stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene pod-

jetnice začetnice;
•	 povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti po-

slovnih modelov.

Ciljne skupine/upravičenci
Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v 
letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, re-
gistrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno 
usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 

2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Sveto-
vanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT 
Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT 
Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo po-
slovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje 
ocenjenih.

Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skla-
dno z določili javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
navodili na obrazcih. Vloga mora biti oddana v elektron-
ski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na poveza-
vi: 
https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/
obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud. 

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni 
razpis bremenijo prijavitelja. Razpis bo odprt do vključ-
no 20.5.2022 do 16.00 ure. Za pravočasne štejejo vloge, 
ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno 
20.5.2022, do 16.00 ure. 
Več informacij so na spletni strani SPIRIT: 
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.

 

Tuje agencije rešilne bilke za slovenske delodajalce

Glede na to, da primanjkuje ustreznega kadra v večini 
dejavnostih, je največja potreba oziroma povpraševanje 
po gradbenikih, kovinarjih, gostincih in drugih kadrih, ki 
jih na slovenskem trgu dela kronično primanjkuje. Dosti 
slovenskih delodajalcev rešuje svoje kadrovske stiske 
tudi preko tujih agencijskih družb iz EU, EGP ali Švicarske 
konfederacije, ki ponujajo ustrezne kadre za njihove po-
slovne potrebe. V zadnjem času pa opažamo tudi večje 
zanimanje slovenskih podjetnikov, ki imajo ustanovljena 
podjetja v Evropski uniji za čezmejno poslovanje v tovr-
stni dejavnosti. Ti bi radi čimprej uredili vso dokumen-
tacijo za čimprejšnje čezmejno poslovanje po slovenski 
zakonodaji, saj je potreba po delovni sili v omenjenih pa-
nogah vsak dan večja.    

Na podlagi 169. člena Zakona o urejanju trga dela, je tako 
pravna ali fizična oseba, ki prihaja iz EU, EGP ali Švicarske 

konfederacije dolžna vložiti vlogo za izdajo dovoljenja in 
se vpisati v evidenco pri pristojnem Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. K vlogi pa mora priložiti tudi 
ustrezna dokazila tuje agencije, da izpolnjuje vse ustre-
zne pogoje v državi iz katere prihaja. Z dnem dokončno-
sti odločbe se opravi tudi vpis v evidenco, ki jo izda Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav tako se v 
ta namen izda delodajalcu tudi potrdilo. Tovrstno dejav-
nost pa lahko delodajalec prične opravljati z dnem vpisa 
v evidenco.

Naj še opozorimo, da pravna oseba, ki nima sedeža v 
Republiki Sloveniji, a bo opravljala dejavnost na njenem 
območju, se mora vpisati v davčni register ter  pridobi-
ti davčno številko. Vpis in pridobitev davčne številke pa 
mora delodajalec opraviti pri pristojnem finančnem ura-
du pred začetkom opravljanja dejavnosti.     

(vir: Zdenka Bedekovič, OZS)
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Davčna obravnava napitnin

Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS se je, po večletnih 
naporih in sestankih z različnimi deležniki, uspelo z davč-
nim organom dogovoriti o davčni obravnavi napitnin.
Davčni organ je 30. 3. 2022 na spletnih straneh obja-
vil pojasnilo glede davčne obravnave napitnin, ki se ne 
uporablja le za napitnine v gostinstvu, temveč tudi za na-
pitnine v drugih dejavnostih. Pojasnilo se ne nanaša na 
napitnine, ki so urejene s posebnimi predpisi, primeroma 
z Zakonom o igrah na srečo – ZIS.
Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna 
stranka nameni fizični ali pravni osebi za dobro oziroma 
odlično opravljeno gostinsko storitev, ki je bila plačana 
na podlagi izdanega računa. Pomembno je, da je zne-
sek napitnine simboličen glede na znesek plačane cene 
gostinske storitve.  Z vidika davčne obravnave ločimo tri 
vrste napitnine:
1. Prvi primer, ko napitnino prejme natakar in je ta napi-
tnina namenjena le njemu, kar pomeni, da je ne deli z ni-
komer. Ni mu je treba dati ne lastniku gostinskega lokala, 
ne kuharjem ali drugim delavcem v gostinskem lokalu 
oziroma ni mu je treba oddati na za to odrejeno mesto.
2. Drugi primer je, ko se natakar in kuhar dogovorita, da 

bosta delila prejeto napitnino, lastnik gostinskega lokala 
pa še zmeraj nima dostopa do te napitnine.
 3. Tretji primer je, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, 
da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in 
nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino 
razdeli med natakarje, kuharje ali ostale zaposlene.

V prvih dveh primerih prejeta napitnina ni predmet ob-
davčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb oziroma 
z akontacijo dohodnine ali dohodnino od dohodka iz 
dejavnosti. V tretjem primeru prejeta napitnina predsta-
vlja prihodek pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja 
dejavnost ali drugega subjekta, ki opravlja gostinsko de-
javnost in se obravnava v skladu z zakonom o davku od 
dohodkov pravnih oseb oziroma v skladu z zakonom o 
dohodnini.
Napitnina se v slednjem primeru torej šteje za prihodek 
podjetja in se skladno z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb vključi v davčno osnovo podjetja. Izplačilo 
napitnine delavcu se šteje za del plače delavca, vključi se 
v bruto prejemek delavca, ki je po Zakonu o dohodnini 
predmet obdavčitve z dohodnino in prispevki. 
 

(vir: Jasmina Malnar Molek, OZS)

Mestna občina Celje je že drugič zaupala pripravo 
Strategije razvoja gospodarstva 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je  na svoji redni seji v 
aprilu obravnaval in sprejel Strategijo razvoja gospodar-
stva v Mestni občini Celje za obdobje 2021 – 2027. Spre-
jeta Strategija nadgrajuje temeljni programski dokument 
za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti iz obdobja 
2014-2020, ki sta ga prav tako  skupaj pripravili Območna 
obrtno - podjetniška zbornica Celje in Mestna občina Ce-
lje. Specifični cilji novega sprejetega dokumenta so dvig 
gospodarske aktivnosti, umestiti Celje kot prepoznavno 
turistično destinacijo, povečati samooskrbo in zagotoviti 
stimulativno poslovno okolje. 

V novem razvojnem obdobju 2021 -2027  Mestna obči-
na Celje načrtuje zagotoviti uspešen, skladen gospodar-
ski in družbeni razvoj v okviru potencialov prostorskega 
razvoja in zakonskih možnosti. Prednostna področja za 
doseganje razvoja in zagotavljanje blaginje občanov so 
proizvodnja, obrt in podjetništvo, kmetijstvo in turizem, 
z vsemi  podpornimi storitvami in dejavnostmi.
Za pripravo Strategije je župan Mestne občine Celje s 
sklepom imenoval projektno skupino, ki jo je vodil pred-
sednik g. Peter Pišek - podpredsednik OOZ Celje.  Skozi 
proces nastajanja dokumenta, ki je vključeval množico 
individualnih razgovorov, sestankov projektne skupine, 

pridobitev podatkov in informacij nosilcev ukrepov za 
doseganje ciljev iz prejšnjega obdobja izvajanja Strate-
gije, pridobitev javno dostopnih podatkov potrebnih za 
analizo vseh področij, ki se kakorkoli dotikajo razvoja go-
spodarstva,  izvedbo dogodkov, analiz, pripravo in izved-
bo ankete ter zaključnega srečanja, preko razprav, pobud 
in mnenj se je izoblikoval sprejeti dokument. V ta proces 
so bili povabljeni vsi, ki soustvarjajo  gospodarski razvoj 
v občini.

Predsednik skupine za pripravo dokumenta 
g. Peter Pišek, MS MOC 12.4.2022
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G. Peter Pišek, predsednik projektne skupine za pripra-
vo dokumenta: »Zahvaljujem se županu Mestne občine 
Celje g. Bojanu Šrotu, ki nam je že drugič zaupal tako 
pomembno nalogo kot je priprava Strategije razvoja 
gospodarstva. Zahvaljujem se Mestni občini Celje,  Me-
stnemu svetu Mestne občine Celje, skupini za pripravo 
dokumenta, vsem sodelujočim in  operativni vodji pro-
jekta mag. Tatjani Štinek za odlično opravljeno delo, kar 
dokazuje tudi to, da je Mestni svet Mestne občine Celje 
v torek,  12.4.2022, soglasno sprejel dokument. Strategi-
ja razvoja gospodarstva Mestne občine Celje za obdobje 
2021-2027 je politični dokument, ki nas vse zavezuje za 
ustvarjanje skupne prihodnosti.»

Mestna občina Celje bo zagotovila uresničevanje ciljev 
Strategije razvoja gospodarstva z izvajanjem ukrepov, ki 
so v okviru pristojnosti občine in jih ta v okviru finančnih 
možnosti načrtuje v vsakoletnem proračunu občine.  

Ukrepi zajemajo vse od prostorskega načrtovanja, do 
vključevanja občine v regijsko štipendijsko shemo, fi-
nančnih spodbud  za MPS, priprave in izvedbe projektov 
za gospodarstvo, spodbujanja raziskovalne dejavnosti v 
izobraževalni vertikali, učinkovito gospodarjenje z goz-
dovi in lesom, izvajanje sprejetih Strategij za področje 
turizma, povezovanje, razvoj in trženje potencialov, ukre-
pi za povečanje samooskrbe tako prehranske kot ener-
getske, doseganja sinergičnih učinkov, ureditev degra-
diranih področij, ukrepov za vzdrževanje in nadgradnjo 

Predsednik in najožji člani skupine za pripravo 
dokumenta: g. Peter Pišek OOZ Celje, mag. Saša Heath-
Drugovič MOC, mag. Tatjana Štinek OOZ Celje, g. Janko 
Trobiš MOC

obstoječe infrastrukture in sodobnih ekoloških pristopov, 
zagotavljanje zdravstvene oskrbe, prehod iz izobraževal-
ne vertikale na trg dela, učinkovite javne uprave, spod-
bujanje ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti med 
vsemi ciljnimi skupinami, do stanovanjske politike in ak-
tivnega sodelovanja za razvoj regije. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje z več kot 50 
letno tradicijo delovanja je z delom in znanjem znova do-
kazala svojo pomembno  vlogo pri razvoju gospodarstva 
v občini.

Podjetniški zajtrk 

OOZ Celje je prvi teden maja organizirala podjetniški zaj-
trk na temo »Kako uspešno pridobiti vzpodbude ZRSZ, 
soglasja in pravilno izpolniti obrazce za prosta delovna 
mesta?«

V uvodnem nagovoru je podpredsednik zbornice g. Peter 
Pišek podal nekaj informacij o aktualni situaciji v Slove-
niji, ko na vseh področjih močno primanjkuje ustreznih 
kadrov. Zato si delodajalci prizadevajo zagotoviti nemo-
teno poslovanje z zaposlovanjem kadrov iz drugih držav, 
ki pa se lahko zaposlijo le na osnovi pridobitve ustreznih 
dovoljenj.

Ga. Dubravka Milovanović, vodja-direktorica ZRSZ, Ob-
močne službe Celje, je predstavila postopek pridobitve 
delovnih dovoljenj, posebnosti pri tem in dokumentaci-
jo, ki jo je potrebno predložiti. Še posebej je opozorila na 
nekatere posebnosti, za katere je prav, da jih delodajalci 
poznajo. V nadaljevanju dogodka so svoje izkušnje z za-
poslovanjem tujcev predstavili nekateri podjetniki, ki so 
bili mnenja, da postopki trajajo predolgo, kajti delavce 
potrebujejo v kratkem času, ko se pojavi potreba. Izpo-
stavili so tudi problematiko dela na črno in fluktuacije 
delavcev. P. Pišek in D. Milovanović (foto OOZ Celje)
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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
MEDNARODNI PREVOZ BLAGA S KOMBIJI

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za mednarodni prevoz blaga z vozili 
ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone 
obvezna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila (ali skupino vozil), katerih NDM presega 3,5 
tone.

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE:
Prevozniki morate v skladu s  tretjim členom Uredbe 1071/2009 izpolnjevati pogoje za licenco glede:
sedeža podjetja, dobrega ugleda, finančnega položaja in strokovne usposobljenosti.

Izdaja licence Skupnosti (obrazec-1a)
Ta obrazec izpolni prevoznik, ki do sedaj še ni imel pridobljene licence Skupnosti za mednarodne prevoze 
blaga (v nadaljevanju LSB). 

	Izjava upravljavca prevozov
	Izjava nekaznovanost, za upravljavca prevozov in za izvršnega direktorja d.o.o.
	Potrdilo o nekaznovanosti d.o.o.
	NOVO - Izjava glede sedeža podjetja
	NOVO - Seznam zaposlenih

Dodatno vozilo (obrazec 3)
Ta obrazec izpolnijo prevozniki, ki imajo že pridobljeno LSB. Vlogi je potrebno priložiti poleg dokumen-
tov, navedenih na obrazcu, tudi izjavo o številu zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih.

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:
Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti 
zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima 
podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov 
v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko 
namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vo-
zil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.

Več o preizkusu znanja za upravljavca prevozov si lahko preberete na spletni strani podjetja Inter-
-es d.o.o. Ker se izpiti lahko opravljajo v razpisanih terminih, vam predlagamo, da v kolikor tega izpita 
še nimate, da se čimprej prijavite. Povezava do spletne strani podjetja Inter-es d.o.o.: https://www.upra-
vljavec-prevozov.si/. 

FINANČNA SPOSOBNOST
Edina razlika med pogoji za pridobitev licence za lažja ali težja vozila je v višini kapitala in rezerv, ki jih 
mora izkazati podjetje. Za vozila med 2,5 t in 3,5 t pa  vsaj 1.800 EUR za prvo vozilo in 900 EUR za vsako 
naslednje vozilo.

Viri:
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/licence

                                     Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec APRIL 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2022  1.927,08 
€. 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 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2022 (Ul. RS št. 
41/2022):

  

nad do

729,58 16%

729,58 2.145,83 116,73 +26% nad 729,58

2.145,83 4.291,67 484,96 +33% nad 2.145,83

4.291,67 6.180,00 1.193,08 +39% nad 4.291,67

6.180,00 1.929,53 +45% nad 6.180,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2022:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.143,03
 375,00 + (1.605,12 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.143,03 375,00

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 375,00 €.

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 209,17 €

za dva vzdrževana otroka 436,56 €

za tri vzdrževane otroke 815,82 €

za štiri vzdrževane otroke 1.346,94 €

za pet vzdrževanih otrok 2.029,93 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 757,91 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 209,17 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.903,66 €

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 1.1.2022 dalje znaša  1.074,43 €  (Ur.l. 
RS 5/2022).

Prehrana
Pri obračunu prispevkov APRIL 2022 upoštevajte 19 dni 
in 2 praznika  - 168 ur.  Regres za prehrano zasebnika zna-
ša 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 

1.4.2022 dalje v višini 41,04 € (Ur.l.RS 38/22),
• nakazati na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. 

plačnika – 44008
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 

od PP) v znesku 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



MAJ 20228

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

8

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih  –   APRIL 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


