
1

INFORMACIJE

informacije

informacije

Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje

Celje - Dobrna - Štore - Vojnik

URADNE URE:  
Ponedeljek - petek od  8. do 13. ure

Tel.: (03) 425 22 72, 
(03) 425 22 73,  (03) 425 22 74, 

Fax: (03)  425 22 71   
E-mail: ooz-celje@ozs.si   

 Internet: http://www.ooz-celje.si

Letnik: XXVII.        JUNIJ 2022

1969 - 2019
let

ZBORNICA CELJE

l	Volitve na OZS 3

l	Mreženje s podjetniki iz 
Vojvodine 4

l	Obračun prispevkov in plač   7

Vsebina: 



JUNIJ 20222

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

2

Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
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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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Sklenitev novih pogodb z IPF, k.o.

Kot smo že objavili pred nekaj meseci, se začne 1. julija 
2022 uporabljati nov Skupni sporazum za ureditev po-
gojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne 
priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostin-
skih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratoval-
nic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nasta-
nitvenih obratov, ki je bil sklenjen med IPF, k.o. na strani 
proizvajalcev fonogramov in izvajalcev ter OZS in TGZS 
na strani uporabnikov ("Skupni sporazum").
Z uveljavitvijo novega Skupnega sporazuma se razvelja-
vita dosedaj veljavna Tarifa Zavoda IPF za javno priobči-
tev fonogramov (iz leta 2005) in Skupni sporazum o višini 
nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavo-
da IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (iz leta 
2006). To pomeni, da bodo s 1. julijem 2022 nadomestila, 
kot jih določa nov Skupni sporazum, veljala za vse, tudi za 

tiste, ki že imajo sklenjene pogodbe po prejšnji Tarifi oz. 
Skupnem sporazumu iz leta 2006.
IPF, k.o. je zavezancem že začela pošiljati nove pogodbe. 
Novo pogodbo je smiselno podpisati, saj bo v tem prime-
ru IPF, k.o. samodejno zavezancem priznal popust v višini 
5% (skladno s 4. členom pogodbe). Zavezancem predla-
gamo, da osnutke pogodb natančno preberejo in preve-
rijo, ali tam navedeni podatki držijo (zlasti naj preverijo 
podatke o zavezancu in velikost poslovnega prostora, 
ki je navedena v pogodbi itn.). V nasprotnem primeru je 
treba IPF. k.o. obvestiti o spremembah. Prav tako predla-
gamo, da zavezanci preverijo, ali izpolnjujejo kakšnega 
izmed pogojev za znižanje nadomestila, kot so določeni 
v 4. in 5. členu Skupnega sporazuma (objavljen tu). V pri-
meru da pogoje izpolnjujejo, se popusti ne priznajo sa-
modejno, temveč je potrebno najprej na IPF, k.o. poslati 
dokazila o tem.

Vir: Tamara Starič Petrović, OZS

Zaključene  so volitve v organe sekcij na  OZS za 
mandatno obdobje 2022-2026

Na osnovi sklepa o razpisu volitev v organe sekcij OZS in 
organe OZS za mandatno obdobje 2022-2026, ki ga je 
sprejela Skupščina OZS na 5. redni seji dne 20.1.2022, so se 
na volilnih skupščinah sestali poslanci sekcij, ki delujejo na 
OZS ter izvolili svoja vodstva. V organe posameznih sekcij 
OZS so bili izvoljeni tudi nekateri člani OOZ Celje, in sicer:
-  Peter Pišek -  predsednik sekcije za promet 
- Rudi Rudnik s.p., krovstvo,kleparstvo,obdelava lesa, tr-

govina, - Rudi Rudnik -  predsednik sekcije kleparjev in 
krovcev 

-  Franc Meža, direktor in lastnik podjetja SEBA, d.o.o. – 
podpredsednik sekcije in član upravnega odbora sekcije 
gradbincev

-  Marko Razgoršek, direktor in lastnik podjetja Instalacije 
Razgoršek d.o.o. – podpredsednik sekcije in član uprav-
nega odbora sekcije instalaterjev-energetikov 

-  Zvonimir Meško, direktor in lastnik podjetja Avto center 
Celeia, d.o.o.- član upravnega odbora sekcije avtoservi-
serjev 

-  Katarina Hohnjec, HOBY LES d.o.o.- članica upravnega 
odbora sekcije lesnih strok

-  Branka Timpran s.p. – Branka Timpran – članica uprav-
nega odbora sekcije fotografov 

Izvoljenim članom čestitamo in želimo uspešno delo!

Predstavitev kandidatov za predsednika OZS za 
mandat 2022-2026
OOZ Celje je organizirala regijsko srečanje območnih-
-obrtno podjetniških zbornic CELJSKO-SAVINJSKE REGI-
JE, ki  se ga je  udeležilo sedem od osmih kandidatov, ki 
so vložili kandidature za predsednika OZS za mandatno 
obdobje 2022-2026, in sicer: Blaž Cvar, Branko Goričan, 
Marko Kajzer, Alojz Kovšca, Bogdan Oblak, Peter Pišek 
in Bojan Železnik. Kandidati so v svojih predstavitvah 
poudarili bistvene točke svojih programov, vsem pa je 
skupen izziv zastopanje interesov članov, nadgradnja in 
utrditev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema ter 
dobro sodelovanje z vlado in ostalimi deležniki v družbi. 
Predsednika OZS za mandatno obdobje 2022-2026 bodo 
izvolili poslanci Skupščine OZS na seji dne 4.7.2022.
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
MREŽENJE S PODJETNIKI IZ VOJVODINE

SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje je konec maja organizirala 4 dnevno mreženje, izmenjavo in ogled do-
brih praks podjetnikov iz Savinjske regije s podjetniki iz Vojvodine. Po prihodu v Novi Sad so nam v prostorih 
Zanatskega doma Udruženja samostalnih zanatlija Novi Sad pripravili zelo prijazen sprejem s pogo-
stitvijo. Poleg vodstva Udruženja so se srečanja udeležili še podjetniki, načelnik za gospodarstvo mesta Novi 
Sad ter njegova pomočnica. V prijetnem vzdušju so nam predstavili Udruženje, katerega zgodovina sega 150 let 
nazaj, glavna naloga pa je  zaščita interesov obrtnikov. Člani so glede na dejavnost povezani v 13  sekcij, katerih 
aktivno delovanje je različno in odvisno od problematike v posameznih dejavnostih. V nadaljevanju je sledila 
še predstavitev SPOT svetovanje Savinjska ter OOZ Celje, nato pa medsebojno mreženje in izmenjava mnenj 
ter izkušenj med udeleženci, ki so srečanje izkoristili tudi za vzpostavitev novih poslovnih povezav.

Vodstvo OOZ Celje se je skupaj s predstavniki Udruže-
nja samostalnih zanatlija Novi Sad udeležilo srečanja z 
vodstvom Privredne komore Vojvodina. Srečanje 
je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju in iz-
menjavi izkušenj vseh treh podpornih institucij. Ude-
leženci so izrazili interes za medsebojno sodelovanje 
ter srečanje v času MOS v Celju.
Pomanjkanje kadrov v Sloveniji je veliko na vseh po-
dročjih, še posebej pa v gostinstvu in turizmu. Pred-
stavniki SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje smo  
se srečali z vodstvom dveh šol, ki izobražujeta kadre 
s tega področja z namenom ugotoviti, kakšne so mo-
žnosti sodelovanja, To sta Srednja ekonomske škola  
“Svetozar Miletić” Novi Sad in Srednja škola Kula. 
Obe šoli sta pripravljeni na sodelovanje, in sicer z mo-
žnostjo opravljanja prakse njihovih dijakov pri sloven-
skih podjetnikih, ki se lahko razvije v kasnejšo zaposli-
tev.  

V soboto smo se odpravili na ogled dobre prakse v dru-
žinsko podjetje Domoteh d.o.o. v  Subotico. Prija-
zno sta nas sprejela lastnik in direktor podjetja g. Janoš 
Kolb in njegova žena ter predstavila njuno podjetniško 
pot. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, pričeli so z 
uvozom in distribucijo termostatov na območju Srbije in 
Hrvaške, kasneje pa so pričeli s proizvodnjo, Izdelujejo 
različne vrste termostatov, kotle na pelete in različne vrste 
stikal. Konstantno vlagajo in modernizirajo proizvodne 
kapacitete, izpopolnjujejo tehnologijo in razvijajo nove iz-
delke. Izdelki so certificirani s strani SIQ Ljubljana, tako 
imajo pogoje za sodelovanje z državami EU. Prodajajo na 
trge Srbije, Makedonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Češke in v manjših količinah na druga področja. Podjetje 
zaposluje 17 delavcev, od tega tri družinske člane.

V podjetju DP Zaliv d.o.o. v Crvenki nas je v nedeljo  sprejel direktor podjetja g. Pavičević. Podjetje se že 
več kot 20 let ukvarja z domačim in mednarodnim transportom in trgovino, pri čemer opravlja storitve pre-
voza komercialnega, razsutega, praškastega in tekočega blaga ter blaga pod temperaturnim režimom. Z okoli 
250 zaposlenimi in z uporabo mednarodno priznanih standardov kakovosti in varnosti živil ter blaga je danes 
eno vodilnih podjetij na področju transporta. Imajo več kot 150 sodobno opremljenih kompozicij vlačilcev in 

Mreženje podjetnikov v Zanatskem domu v 
Novem Sadu

Mreženje in ogled dobre prakse podjetja 
Domoteh d.o.o. Subotica
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polpriklopnikov za prevoz vseh vrst tovo-
ra in v katerem koli temperaturnem reži-
mu, visokega standarda EURO 6 in EURO 
5. Opravljajo servisne storitve tako lastnih 
kot tudi drugih vozil ter vsa opravila v zve-
zi z registracijo.  Podjetje imajo tudi v Lju-
bljani, da lahko delujejo v državah EU.

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o.,  
Peter Pišek: »Naše mreženje in izmenja-
va dobrih praks s podjetniki iz Vojvodine 
je bilo z vidika navezovanja poslovnih sti-
kov zelo uspešno. Srečali smo se z vidnimi 
gospodarstveniki iz regije, vodstvom go-
spodarske in obrtne zbornice Vojvodine 
in izmenjali poglede na gospodarske situ-
acije v obeh državah. Zelo pomembno je 
bilo srečanje z ravnateljema srednjih šol 
iz Novega Sada in Kule. Z njimi smo nave-
zali stike za sodelovanje pri izmenjavi prakse dijakov, saj se trudimo v našo regijo pridobiti kadre, ki jih nujno  
potrebujemo. Srečanje je bilo zelo uspešno za vse udeležence, s takšno prakso poslovnih mreženj in izmenjav 
dobrih praks je potrebno nadaljevati. Odlična organizacija.«

AVTO CENTER CELEIA, d.o.o., Zvonimir Meško: »Tovrstno podjetniško povezovanje osebno zelo pod-
piram, mreženja z drugimi podjetniki nam omogočajo izmenjavo dobrih praks in izkušenj, kot tudi navezova-
nje stikov z novimi potencialnimi partnerji. Takšen pristop mreženja je bistveno bolj pristen in prinaša dodano 
vrednost k razvoju lastnega podjetja. Tudi v prihodnosti vidim takšen pristop kot priložnost, saj so na enem 
mestu zbrani podjetniki z več področij.«

GRAFIKA GRACER d.o.o., Miran Gracer: »Z veseljem sem se odzval na povabilo SPOT svetovanje Sa-
vinjska in OOZ Celje na izmenjavo dobrih praks s podjetniki iz Vojvodine. Obiskali smo kolege podjetnike v 
Novem sadu in Subotici,   kjer smo si ogledali nekaj primerov dobre prakse ter izmenjali izkušnje in mnenja. 
Nekateri med nami so navezali tudi poslovne stike. Podjetniki iz Savinjske regije smo združili prijetno s kori-
stnim in se še bolj povezali. Hvala za odlično organizacijo in izvedbo.»

KOSTANJ proizvodno podjetje d.o.o., Celje, Ines Mirnik: »V dobrem strokovnem in čudovito pripra-
vljenemu vodenju smo si ogledali več podjetij in  mesto Novi Sad. Obiskali smo obrtno zbornico v Novem Sadu, 
kjer so nas podjetniki sprejeli z odprtimi rokami, prijazno pogostili in bili pripravljeni na navezovanje stikov. V 
Subotici smo si ogledali uspešno družinsko podjetje Domoteh d.o.o., direktor nam je predstavil svojo podjetni-
ško pot in cilje v prihodnje. Nazadnje smo se ustavili v velikem transportnem podjetju Zaliv d.o.o. v  Crvenki. 
Zelo nas veseli, da smo spoznali tako uspešna podjetja. Hvala OOZ Celje, ki nam je omogočila to mreženje in 
izmenjavo mnenj, kontaktov, saj le tako lahko podjetniki dobimo izkušnje, dobre ideje in nova spoznanja. Zato 
si želim, da bi bila podobna mreženja organizirana še večkrat, saj je tako podjetniško povezovanje združeno še 
s prijetnim druženjem.«

DOMOTEH d.o.o. Subotica,  Janoš Kolb: “Veseli smo bili obiska podjetnikov iz Slovenije in pozitivnih 
pogovorov z njimi. Hvala vam za izraženo podporo in pohvale, pripravljeni smo na sodelovanje, še posebej za 
prodajo naših izdelkov v Slovenijo.”

Udeleženi podjetniki so bili zelo zadovoljni, saj so s stanovskimi kolegi iz Vojvodine izmenjali mnenja in izku-
šnje. Pohvalili so odlično organizacijo srečanja, ki je bilo bogato s strokovnimi vsebinami in mreženjem, ogle-
dali pa so si tudi nekaj turističnih zanimivosti. Poleg tega so se povezali tudi med sabo, saj se vsi prej niso po-
znali, čeprav prihajajo iz iste regije. Izrazili so željo in potrebo po še več podobnih srečanjih, saj se zavedajo, da 
je povezovanje ključnega pomena za boljše poslovanje, večjo konkurenčnost in s tem boljše poslovne rezultate. 

SPOT svetovanje SAVINJSKA vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta 
na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor potrebujete podporo na svoji poslovni poti. Kontakte in aktualne podje-
tniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

          Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA 

Mreženje in ogled dobre prakse 
podjetja DP Zaliv d.o.o.  Crvenka

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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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

Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter 
akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Finančna uprava je v preteklih letih omogočila poenostavljeno plačilo obveznosti, obračunanih z ob-
računom prispevkov za socialno varnost in obračunom davčnega odtegljaja, ki ga uporablja že sko-
raj 5.000 davčnih zavezancev. Od 6.6.2022 pa bodo v poenostavitev plačevanja obveznih 
dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih 
oseb (v nadaljevanju: DDPO) ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju: DohDej).

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve na podlagi obračuna DDPO 
oziroma obračuna DohDej plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na 
prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih daja-
tev z e-računom«. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava velja do odjave ali do zaprtja računa. Če 
zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

Finančna uprava bo zavezancu, za katerega je prejela prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega 
obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej pripravila obvestilo o plačilnem nalogu, ki bo vsebovalo 
podatke za plačilo obveznosti. Obvestilo o plačilnem nalogu bo poslano zavezancu (preko njegove 
banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog. Za izvršitev plačila mora zavezanec še 
potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom.

Več informacij je objavljenih na storitvenem portalu Finančne uprave.

Vir:  
https://www.gov.si/novice/2022-06-02-z-e-racunom-lahko-placujete-tudi-davek-od-dohod-
ka-pravnih-oseb-ter-akontacije-dohodnine-in-dohodnino-od-dohodka-iz-dejavnosti/                                         

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec MAJ 2022
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2022 2.007,92 
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2020 je 34,89 % (Ur.l. RS 32/2021).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
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 MAJ 2022 upoštevajte 21 dni in  
1 praznik  - 176 ur.  Regres za prehrano zasebnika znaša za 
davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan 
( Ul. RS 76/08).  

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

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

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

1.4.2022 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
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih  –    MAJ 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


