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Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

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

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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

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

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

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

 

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

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen 
električne energije in zemeljskega plina na podlagi 
ZPGVCEP (Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen 

električne energije in zemeljskega plina)

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi viso-
kih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina 
(ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo 
SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v 
obdobju od 1.11.2022 do 15.11.2022. Za prejem pomoči 
je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. 
do 15.11.2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne iz-
jave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim 
digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njego-
ve strani pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do 
pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja de-
javnost in:
•	 je vpisana v register najpozneje do 1. 12. 2021 
•	 na dan oddaje vloge ni v stečaju ali postopku likvida-

cije 
•	 nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 

50 EUR 
•	 ima predložene obrazce (REKe) za plače 
•	 ni vključila dviga stroškov električne energije in ze-

meljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma 
storitev. 

Vrste pomoči:
•	 enostavna pomoč za gospodarstvo

•	 posebna pomoč za gospodarstvo
•	 pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Upravičeno obdobje: od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Višina pomoči za energetsko intenzivna podjetja ne sme 
presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% 
izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 
80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sek-
torjih dejavnosti.

Vloga: elektronska oddaja do 15. 11. 2022 za celotno upra-
vičeno obdobje (oddaja bo mogoča od 1. 11. 2022 dalje)

Izplačilo pomoči: 
•	 do 31. 12. 2022 (za obdobje junij - september)
•	 do 15. 3. 2022 (za obdobje oktober - december)

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila do-
datne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo 
tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne 
informacije in  pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na 
podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 
naslov: energenti@spiritslovenia.si ali na povezavi: https://
www.spiritslovenia.si/razpis/392.

54. MOS 2022 – predstavitev obrtnih poklicev

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je tudi na leto-
šnjem MOS v Celju postavila Ulico obrti, kjer so si obi-
skovalci lahko v živo ogledali kar enajst obrtnih poklicev: 
mizar, elektrikar, kuhar, natakar, pek, slaščičar, oblikova-
lec kovin-orodjar, strojni mehanik, klepar-krovec, voznik 
in rokodelec. Zanimanje med mladimi je tudi letos ogro-
mno, saj si je Ulico obrti ogledalo več kot 2000 osnovno-
šolcev iz 40 osnovnih šol.

Sekcija domače in umetnostne obrti pri OZS p je predsta-
vila posamezne rokodelske dejavnosti, kot so slamnikar-
stvo, lončarstvo, klekljanje idrijske čipke, izdelava godal, 
kostumov itd. Številni rokodelski poklici so izumirajoči, v 
Sloveniji imamo tako le še tri slamnikarje. Osrednja točka 
ulice obrti je bila  »Vajeniška pisarna«, kjer so  bile obi-
skovalcem, predvsem mladim, na voljo vse informacije o 
vajeniškem sistemu izobraževanja. Mladim se zdi še po- Foto: OOZ Celje
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sebej zanimivo to, da se lahko tudi sami aktivno vključijo 
v izdelavo izdelka oziroma storitve in se preizkusijo v po-
sameznem poklicu.

Pri predstavitvi poklicev sta sodelovala naša člana: 
Franček Stropnik s predstavitvijo poklica klepar-kro-
vec in Krešimir Antolič, ki je predstavil poklic elektri-
karja.

Območna obrtno-podjetniška zbornica  Celje že vrsto let 
uspešno sodeluje z Mednarodno fakulteto za družbene 
in poslovne študije ( v nadaljevanju MFDPŠ) iz Celja, za-
dnja 4 leta med drugim tudi v okviru projekta Omrežje II., 
ki ga financira in spodbuja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.

Namen projekta je sodelovanje fakultete z deležniki po-
slovnega okolja in vzpostavitev dobrih praks pri sodelo-
vanju med visokim šolstvom, organizacijami in podjetji iz 
poslovnega okolja. S takšnim načinom dela se spodbuja 
podjetniške namere študentov po zaključku študija, saj 
imajo študenti možnosti spoznati podporne institucije, 
možnosti financiranja, srečajo se lahko s svetovalci, ki 
imajo veliko izkušenj in znanj, obenem pa pridobijo nova 
znanja in veščine, ki jih bodo lahko uporabili ob svojem 
vstopu na trg dela. 

Sodelovanje OOZ Celje in Mednarodne fakultete za 
družbene in poslovne študije

Prvič doslej je na MOS potekalo tudi Državno tekmovanje 
mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih Slovenia-
Skills 2022, kjer so se tekmovalci pomerili v 11 poklicih: 
frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličar-
stvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohi-
štvenem in stavbnem mizarstvu. Tekmovanje je organizi-
ral Center za poklicno izobraževanje ob podpori sekcij pri 
OZS.              

(vir: OZS)

Doc. dr. Gregor Jagodič, docent in koordinator stro-
kovne prakse: »S krepitvijo znanj in veščin študentov 
se izboljšuje njihova zaposljivost ob vstopu na trg dela. 
Ob stikih s svetovalci in podjetniki, ki se tudi kot gosti 
udeležijo različnih tematskih predavanj in delavnic, si 
študentje lahko ustvarijo odlično mrežo za pričetek 
svojih kariernih poti in se predstavijo potencialnim  bo-
dočim delodajalcem. Na drugi strani pa zbornica vpli-
va na izboljšanje in posodabljanje študijskih vsebin na 
MFDPŠ. S svojimi praktičnimi znanji omogočajo ljudje 
iz realnega poslovnega življenja fakulteti in študentom 
razumevanje aktualnega poslovnega okolja in zakoni-
tosti delovanja podjetij tako na domačem, kot tudi na 
tujih trgih. Obojestranska izmenjava znanj, izkušenj in 
pristopov dajeta pomembno spodbudo študentom za 
vstop v podjetništvo, ter obenem preprečuje ti. »beg 
možganov« iz regije.«

 Konferenca april 2022 (arhiv MFDPŠ)
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Septembrski podjetniški zajtrk

Oktobrski podjetniški zajtrk na temo aktualnih 
vzpodbud ZRSZ

Oktobrski podjetniški zajtrk se je 
odvil na temo Aktualne vzpodbude 
ZRSZ za delodajalce in predstavitev 
javnega povabila »Hitrejši vstop mla-
dih na trg dela«, ki omogoča pridobi-
tev subvencije za zaposlitev mladih 
za nedoločen čas. Po uvodnem poz-
dravu podpredsednika OOZ Celje g. 
Petra Piška sta tematiko predstavili 
ga. Dubravka Milovanović, vodja - di-
rektorica Območne službe II, ZRSZ 
OS Celje in ga. Marjana Kampuš, vod-
ja oddelka APZ ZRSZ OS Celje. V raz-
pravi, ki je sledila, so si bil udeleženci 
enotni, da so tovrstne spodbude do-
brodošle. 

G. Marko Razgoršek, INSTALACIJE 
RAZGORŠEK d.o.o.: »Organizacija 
podjetniških zajtrkov se je izkazala 
kot dobra praksa, ker od pristojnih 
služb izveš potrebne odgovore na 
svoja vprašanja. Nadejam se novih 
srečanj z aktualno tematiko.»

OOZ Celje je v septembru izvedla 
prvi podjetniški zajtrk v jesenskem 
delu leta 2022 na temo sodobne 
zdravstvene oskrbe programa Varuh 
zdravja. Temo je predstavila Darja 
Ašič – skrbnica pravnih oseb iz Zava-
rovalnice Vzajemna. Glede na globa-
lizacijo, družbene razmere in pogoje 
poslovanja doma in v tujini se pod-
jetja in samostojni podjetniki vedno 

bolj zavedajo pomena časa in po-
trebnih finančnih sredstev v primeru 
nezgod in bolezni. V živahni razpravi 
po predstavitvi različnih oblik zavaro-
vanj so udeleženci prejeli  še dodatno 
veliko koristnih informacij  in konkre-
tnih odgovorov na svoja vprašanja. 

Peter Pišek, podpredsednik OOZ 
Celje: »Vesel sem udeležbe članic in 

članov naše zbornice na današnjem 
dogodku, ki je potekal na prvi šolski 
dan. Udeležba dokazuje, da so tovr-
stni dogodki potrebni, saj je to pri-
ložnost za pridobitev koristnih infor-
macij, izmenjavo mnenj, izkušenj  in 
medsebojnega druženja.« 

Katarina Hohnjec, direktorica HOBY 
LES d.o.o.: »V množici vsakdanjih in-
formacij je odlično, če nam nekdo 
postreže s tistimi informacijami, ki 
nam konkretno koristijo v tem pri-
meru za področje zdravja in to nam 
omogoča ta zavarovalnica.«

Alenka Vodončnik, direktorica AVE 
RAZVOJ d.o.o.: »Pozdravljam dogod-
ke, ki jih organizira OOZ Celje kot je 
podjetniški zajtrk, kjer se lahko pod-
jetniki srečamo, izmenjujemo izku-
šnje, znanja hkrati pa imamo kratka 
predavanja z aktualnimi vsebinami 
kot je današnja in jih v podjetju po-
trebujemo.«

Ga. Ksenija Tacer, Tiskarna Košto-
maj d.o.o.: »Druženje med podje-
tniki je izredno pomembno, zato so 
dobrodošli podjetniški zajtrki, kjer se 
seznanimo z aktualnimi temami in iz-
menjamo izkušnje.«

G. Klemen Trobiš, GRAFOTEHNA - 
TT, d.o.o.: » Danes je potekala izme-
njava mnenj in podane so bile kon-
struktivne pobude na predstavitev 
tematike. Tovrstna srečanja pozdra-
vljam in apeliram, da bi jih bilo čim 
več tudi v prihodnje.«

Foto: OOZ Celje

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
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENA EKARTICA

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje 
terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz na-
slova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še 
bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč 
pobude uporabnikov.

Bistvene novosti na eKartici so:

•	 takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta,
•	 omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta,
•	 ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan vpo-

gleda,
•	 prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«),
•	 filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah,
•	 dodani podatki o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa.

Za obveznosti zavezancev, ki so izkazane na eKartici, je mogoče na vpogledu eKarticaO 
tudi izračunati zamudne obresti in pripraviti plačilne naloge s QR kodo.

Za pridobitev celotnega knjigovodskega stanja na Finančni upravi je treba vpogledati še v eKarticoC 
ki prikazuje carinsko poslovanje zavezanca, terjatve in obveznosti iz naslova trošarin in okoljskih 
dajatev do 10. 6. 2021 ter druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih je Finančna uprava prejela v 
izterjavo.

Viri:
- https://www.gov.si/novice/2022-09-12-novosti-ki-jih-prinasa-prenovljena-ekartica/

 

                   Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

 PODJETNIC SAVINJSKE REGIJE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ Celje) je v okviru projekta SPOT 
svetovanje Savinjska 22.9.2022 v dvorani Celjanka v kongresnem centru Celjskega sejma d.d. orga-
nizirala zanimiv dogodek mreženja in izmenjave dobrih praks podjetnic Savinjske regije. Dogodek 
je bil priložnost za udeležene podjetnice za medsebojno izmenjavo izkušenj ter vzpostavitev novih 
poslovnih in osebnih povezav. Dogodka so se udeležile tako podjetnice z dolgoletnimi izkušnjami, 
kakor tudi podjetnice, ki so na samostojno podjetniško pot šele stopile. Prepričani smo, da so podje-
tnice, ki o vstopu na podjetniško pot šele razmišljajo, dobile motivacijo za ta pogumen korak.

Po uvodnem sprejemu in pozdravu svetovalke SPOT svetovanje Savinjska Martine Rečnik je udele-
ženkam nekaj spodbudnih besed namenil podpredsednik OOZ Celje g. Peter Pišek.  V nadaljevanju 
dogodka so podjetnice iz različnih koncev Savinjske regije predstavile svoje zanimive in navdihujoče 
podjetniške zgodbe.  

Milanka Levstik, lastnica frizersko-kozmetičnega salona nadaljuje družinsko tradicijo v Rogaški 
Slatini, poudarila je, kako pomembno je svoje delo opravljati z veseljem. Zdenka Pečnik Koče-
var je predstavila, kako se je sploh znašla v poslu, ki ga vodi ter s kakšnimi izzivi se je srečala v svoji 
karieri. Bojana Jug iz Velenja je bila udeleženka usposabljanja ABC podjetništva lani  in je svoj 
podjetniški izziv našla v ustvarjanju. Darja Trivan Gril je svojo podjetniško pot pričela z ustano-
vitvijo centra za psihoterapijo, nato pa je dodala še dejavnost, ki je nastala iz hobija ter ji prinesla 
sodelovanje s slovensko najuspešnejšo manekenko Bernardo Marovt. 

Predstavile so se še tri podjetnice, ki so se v prvi polovici letošnjega leta udeležile usposabljanja ABC 
podjetništva v okviru projekta SPOT in se uspešno prijavile na natečaj SPIRIT-a za podjetnice. 

Urška Pečnik iz Mozirja nudi široko paleto pravnih in poslovnih storitev ter posredovanje v pro-
metu z nepremičninami po načelu »vse na enem mestu«. Martina Marolt iz Mozirja se ukvarja z 
modnim kreiranjem in je bila izbrana na javnem natečaju SPIRIT za design slovenskih uniform za 
slovenski nastop na EXPO 2020 Dubaj. Špela Strašek iz Celja oblikuje in izdeluje pokrivala in do-
datke za lase, pri svojem delu kombinira staro znanje klobučarske obrti z novimi tehnikami.

Predstavljene zanimive življenjske in podjetniške zgodbe so dokaz, da so tudi ženske pripravljene 
tvegati v poslu. Za vse je bilo dragoceno slišati tako o  uspehih kot tudi izzivih na tej poti, ki so jih 
uspešno reševale. 

Čas med pogostitvijo je bil namenjen mreženju, klepetu in novim poznanstvom, ki so ga podjetnice 
dobro  izkoristile. V drugem delu dogodka je dr. Robert Ličen na zanimiv način predstavil pomemb-
nost odnosov tako v osebnem, kakor v poslovnem življenju in poudaril, da je pomembno biti najprej 
človek. 

O zadovoljstvu udeleženk pričajo njihove izjave, zapisane v nadaljevanju. 
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Nuša Marinc s.p., Domžale: “Rada bi se vam toplo zahvalila za organizacijo dogodka. Moje 
mnenje je, da so takšni in podobni dogodki točno to, kar vse podjetnice zelo potrebujemo - izmenjavo 
mnenj in izkušenj. Dogodek je bil odlično zastavljen in oba dela sta bila zelo uporabna in poučna. V 
prvem delu so bile zelo dobro izbrane podjetnice, ki so se nam predstavile: od izkušenih do začetnic, 
od s.p.-jev, do že uveljavljenih d.o.o.-jev, bile so različnih generacij in iz različnih področij. Edino kar 
bi spremenila, bi bil čas namenjen mreženju - le-tega bi podaljšala, saj mi ni uspelo spoznati vseh 
prisotnih podjetnic, tiste, ki pa sem, pa so bile vse po vrsti izjemne. Prav tako bi pohvalila izbor gosta 
dr. Lična in njegovo predavanje, ki je bilo pika na i celotnega dogodka. Zanimivo, srčno in predvsem 
uporabno. Zares vse pohvale za izpeljavo dogodka.”

Racio razvoj HR&M constulting d.o.o. Celje, mag. Alenka Leskovšek Brod,: “Srečanje 
podjetnic je s predstavitvijo zgodb tako že uveljavljenih podjetnic kot tistih, ki vstopajo na to pot, 
ponudilo številne razmisleke in ideje, kako se na tej poti spopadati z izzivi, s katerimi se prav vsaka 
od nas na tak ali drugačen način srečuje. Vedno znova cenim vsako izkušnjo, ki smo jih pripravljene 
deliti in tudi tokrat jih ni bilo malo. Organizator je izbral odlične sogovornice in tudi predavanje 
dr. Lična je na humoren način odstrlo vprašanja, ki si jih morda preredko postavimo in seveda tudi 
spodbudilo k odgovorom, kaj spreminjati, ko je vedno treba začeti pri sebi. Kolegicam se zahvaljujem 
za pripravljenost stikov, iz katerih verjamem, da se bodo v prihodnje razvijala tudi nova sodelova-
nja.” 

Agencija Nera d.o.o. Celje, Anja Zeme: »Dogodek je bil odlično organiziran, predstavitve 
uspešnih podjetij pa so bile zelo navdihujoče. Dan se je nadaljeval z uspešnim mreženjem z drugimi 
podjetnicami in zaključil z izredno zanimivim predavanjem.«

Ograje Kočevar d.o.o. Prebold, 
Zdenka Pečnik Kočevar: “V svo-
jem imenu in v imenu podjetja Ogra-
je Kočevar d.o.o. se zahvaljujem, da 
sem bila povabljena in udeležena na 
dogodku v organizaciji OOZ Celje. 
Veliko mi pomeni, da sem lahko svo-
je podjetniške izkušnje delila z dru-
gimi podjetnicami ter se učila iz nav-
dihujočih zgodb kolegic v poslu. Na 
dogodku sem srečala nekaj že znanih 
obrazov. V veselje mi je bilo, da smo 
osebne stike obnovili ter še poglobili. 
Spoznala sem tudi veliko novih pod-
jetnic, ki se, podobno kot sama, ves 
čas trudijo in si prizadevajo za rast 
in razvoj podjetij, ki jih vodijo. Vse-
kakor so takšni dogodki in  mreženja 
potrebni in dobrodošli ter izjemno 
koristni. Zahvala in priznanje gredo 
gospe Martini Rečnik in pa OOZ Ce-
lje. Za idejo, zasnovo in izvedbo. Vse 
čestitke in hvala za povabilo.”  

Milanka Levstik s.p., Rogaška 
Slatina: “Dogodek je bil zelo zani-
miv za vsako podjetnico, bodisi za ti-
sto, ki je na tej poti že vrsto let ali pa 
tisto, ki je  svojo pot šele začela. Zelo 
veliko smo izvedele in se zagotovo 
tudi kaj naučile, predvsem pa smo Udeleženke srečanja (foto OOZ Celje)
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lahko spoznale in potrdile dejstvo, da smo ženske  močne, sposobne in nas ni strah stopiti na svojo 
pot ter jo izvrstno in uspešno izpeljati. Od uspešnih podjetnic smo spoznale, da je volja, trdo delo in 
zaupanje vase ključ do uspeha. Na drugi stani pa smo z zelo velikim zanimanjem poslušale in se učile 
od mladih, kako je treba trdno stopiti naprej in da nam nikoli ne sme zmanjkati idej in navdiha za 
doseči še kaj več in iti še višje. Med odmorom smo sproščeno poklepetale in izmenjale vizitke ter se 
dogovorile za skupna sodelovanja. Na koncu pa še odlično predavanje dr. Lična, ki nas je popeljal v 
svet odnosov tako na delovnem mestu kot doma ter poudaril najpomembnejša načela dobrih in zdra-
vih odnosov. Še enkrat hvala za povabilo in se veselim takšnih druženj tudi v prihodnje.”

Špela Strašek s.p., Celje:  »Dogodka mreženja podjetnic sem se res z veseljem udeležila. Zelo 
sem bila vesela povabila, da lahko predstavim svojo poslovno pot. Slišala sem res krasne, navdihu-
joče zgodbe žensk, ki so ustvarile svojo pot in prav tako prisluhnila tistim, ki svojo pot še načrtujejo. 
Spoznala sem krasne ženske in res lahko rečem, da so takšna mreženja več kot dobrodošla, saj vedno 
spoznam nove ljudi in odnesem veliko lepih izkušenj ter novega znanja. Veselim se prihodnjih sre-
čanj in dogodkov ter vse pohvale organizatorjem, ki se vedno potrudijo, da se imamo res lepo.«

Modno kreiranje, Martina Marolt s.p. Mozirje: »Z mreženja sem odšla polna topline, lepih 
vtisov in navdušena nad različnimi zgodbami podjetnic. Navdihujoče je slišati, kako smo sposobne 
negativne situacije spremeniti v nekaj pozitivnega. Medsebojna podpora je tisto, kar potrebujemo in 
kar smo si včeraj podarile. Še enkrat hvala za povabilo ter zelo lepo organiziran in prijeten dogodek!«

Računovodstvo Diana, Diana Avdić s.p. Celje, Šejla Hodžić:  »Mreženje podjetnic je eden 
tistih dogodkov, ki jih v podjetništvu primanjkuje in bi moralo biti na seznamu podjetnic "must 
have". Sama organizacija in izvedba dogodka je bila izredno profesionalna. Predstavljene so bile 
izjemne navdušujoče zgodbe nadobudnih podjetnic, ki jim začetki niso bili enostavni, ampak izziv 
in dokaz, da lahko premagajo še tako težke ovire v poslu, predvsem so kos nenehnemu prilagajanju, 
turbulencam poslovnega okolja in kljubujejo času, namenjenemu tako poslu kot zasebnemu življe-
nju. Nenazadnje moram pohvaliti odličnega predavatelja dr. Roberta Lična, ki je našemu srečanju 
dodal veliko piko na i. Vse pohvale in veselimo se novega srečanja.«

Dogodek je izpolnil pričakovanja tako organizatorjev kakor tudi udeleženk, ki so bile polne pozitiv-
nih vtisov. Izrazile so željo in pričakovanje, da se na podoben način srečajo še večkrat, saj se zavedajo 
prednosti povezovanja. Še zlasti pa so poudarile pomembnost projekta SPOT, ki poleg ostalih aktiv-
nosti omogoča tudi tovrstna srečanja.

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Foto OOZ Celje

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
VABIMO VAS NA SPLETNO DELAVNICO

SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB IN 
NORMIRANCEV V LETU 2022 

IN NAPOVEDANE SPREMEMBE OD 1.1.2023
v sredo, 26.102022, 0d 9.00 – 12.15

Vabimo vas na delavnico z aktualno vsebino s področja davčne zakonodaje, ki bo podkrepljena s 
primeri iz prakse.

Vsebina: 
	splošne spremembe ZDoh-2  (splošna olajšava, seniorska olajšava, uskladitev olajšav, lestvica za 

odmero dohodnine,…).
	spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti (nove olajšave, izvzem prispevkov - normiran-

ci)
	podrobneje o obdavčitvi normirancev po 1.1.2023
	spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve  (bonitete, poslovna uspešnost)
	spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala (znižanje davčne stopnje, skrajšanje roka glede 

na leta lastništva kapitala za neobdavčeno odsvojitev kapitala, spremembe pri obdavčitvi naje-
mnin, spremembe pravil (obdavčitve) pri odkupu lastnih deležev, možnost vključitve dohodkov 
iz kapitala v letno dohodninsko osnovo)

	prevoz na delo in iz dela po 1.9.2021 - dileme...
	neobdavčen znesek povračila stroška prehrane med delom in kilometrine v letu 2022

Izvajalka: Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske služ-
be. Članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna 
izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Avto-
rica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 4 šolske ure, število udeležencev na 
delavnici je omejeno.

POMEMBNO:
- zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnost-
mi interakcije (kamera, mikrofon)
- vsa nadaljnja navodila glede dostopa do spletne delavnice boste prejeli dan pred terminom izvedbe 
na elektronski naslov, ki bo naveden na prijavi. Na delavnico se prijavite 10 minut pred pričetkom. 

Prijave zbiramo preko povezave:  https://forms.gle/9T5fDV7GL4QUStK8A    ali preko spletne stra-
ni:   https://www.ooz-celje.si/events/categories/vsi-dogodki/do vključno ponedeljka, 24.10.2022 
oziroma do zasedbe mest. 

Vljudno vabljeni!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec SEPTEMBER 2022
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2022  2.002,27 €. Naj-
nižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov 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 SEPTEMBER 2022 upoštevajte 
22 dni - 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  –    SEPTEMBER  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


