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Fax: (03)  425 22 71   
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ZBORNICA CELJE

l	Aktualno 3

l	 Prednovoletno mreženje 
podjetnikov 5

l	Obračun prispevkov in plač  7

Vsebina: 

Naj dnevi leta 2023 prinesejo 
veliko poslovnih
priložnosti in uspehov 
ter drobnih radosti in osebnega 
zadovoljstva.

Srečno 2023!

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje
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Izdajatelj:
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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Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki!      

Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje.  Vedno sem in bom delal v dobro našega član-
stva. 

Zaključuje se leto 2022, ki je bilo polno sprememb in je pred nas postavilo, še posebej na 
področju gospodarstva, mnogo novih izzivov. Za nami je naporno leto, a nabrali smo nove 
izkušnje in iz njega izstopamo močnejši. Pred nami so priložnosti za nove odločitve, nove 
ideje in za nove uspehe. 

Verjamem, da skupaj zmoremo več, zato v prihajajočem letu 2023 želim še več našega 
povezovanja, izmenjav izkušenj, druženja, poslovnih uspehov, zdravja, sreče in prijetnih 
trenutkov.

Predsednik OOZ Celje: Peter Pišek

Foto: OOZ Celje

VOLITVE V ORGANE OOZ CELJE ZA MANDATNO 
OBDOBJE 2022-2026

V sredo, 19.10.2022,  je potekala  prva seja skupščine OOZ 
Celje v mandatnem  obdobju 2022-2026, na kateri  je 
bilo izvoljeno novo vodstvo in organi OOZ Celje. Poslanci 
skupščine so za predsednika zbornice izvolili dosedanje-
ga podpredsednika Petra Piška. Podpredsednik zborni-
ce je Franc Meža. Člani upravnega odbora OOZ Celje v 
mandatnem obdobju 2022-2026 so: Peter Pišek (predse-
dnik), Franc Meža (podpredsednik), Viki Ašič, Katarina 
Hohnjec, Matej Juteršek, Dejan Kolar, Marko Razgoršek 
in Viljem Šumer.

V nadzorni odbor za mandatno obdobje 2022-2026 so 
bili izvoljeni: Tomaž Fludernik, Lena Korber in Nevenka 
Šurbek. 

15. LETO IZVAJANJA PROJEKTA  OOZ CELJE NA 
TEMO PROMOCIJE POKLICEV, KARIERNIH POTI IN 
PODJETNIŠTVA V LOKALNEM OKOLJU

15. let je od začetka izvajanja projekta, s katerim si pri-
zadeva OOZ Celje osnovnošolcem in njihovim staršem 
približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so po-
membne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju 
zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. 
Glede na to, da se vsi zavedamo, da je 40 let aktivnega ži-
vljenja posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji 
res dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno  odlo-
čati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zado-
voljni. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja 
strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, 
zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da 
osnovnošolcem olajšamo odločitev, kam po osnovni šoli. 

V letu 2022 so v projektu sodelovali obrtniki, podjetniki in 
ZRSZ OS Celje. Za področje  Mestne občine Celje smo za 
osnovnošolce in njihove starše izvajali dogodke v obliki 
predavanj in okroglih miz, na katerih so sodelovali gosti 
– obrtniki in podjetniki, člani OOZ Celje, ki so predstavili 
svoje karierne poti in poklice. Udeležence dogodkov smo 
seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, 
potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompe-
tencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na po-
dročju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi 
poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraže-
vanja. 
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Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in 
prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepre-
mičnim premoženjem in pravne zadeve: »Zaradi velike-
ga povpraševanja po deficitarnih poklicih je treba še več 
osnovnošolcev navdušiti, da bodo izobraževanje nada-
ljevali v poklicnih šolah. To je eden izmed   pomembnih 
ukrepov Strategije za razvoj gospodarstva v Mestni občini 
Celje. Da se bodo lažje odločili, je promocija deficitarnih 
poklicev zelo pomembna. Verjamem, da bi se mladi po 
končani osnovni šoli v večjem število odločali za poklicne 
šole, če bi jih starši pri tem podpirali in jim predstavili šte-
vilne prednosti deficitarnih poklicev. Glede na to, da gre 
za vsesplošni slovenski problem, bi pričakovali, da bodo 
snovalci šolskih programov promocijo poklicev vključili v 
obvezen kurikulum. Žal se to še ni zgodilo. Mestna občina 
Celje je to pomembno nalogo zaupala Obrtno-podjetni-

Leto 2022 je polno sprememb in izzivov, ki vplivajo na  se 
nas in močno tudi na poslovanje. OOZ Celje)  z več kot 
50- letno tradicijo izvaja tudi vrsto projektov za razvoj 
in podporo podjetniškega okolja. V zadnjem obdobju je 
zbornica prešla na izvajanje delavnic in usposabljanj pre-
ko aplikacij na daljavo in v živo.  Letos OOZ Celje poleg 
vseh drugih aktivnosti izvaja delavnice in usposabljanja 
s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je finančno  pod-
prla Mestna občina Celje

Lena Korber, Agencija NERA, poslovne storitve, raču-
novodstvo in nepremičnine d.o.o.: “Vsebine delavnic in 
usposabljanj, organiziranih s strani OOZ Celje, so aktual-
ne in uporabne pri vsakodnevnem delu. Znanja in infor-
macije, ki jih udeleženci tovrstnih dogodkov pridobimo, 
krepijo našo konkurenčno sposobnost. Predavatelji so 
strokovni in praktično naravnani. Verjamem, da bomo 

ški zbornici in na ta način pripomogla, da mladi v defici-
tarnih poklicih vidijo svojo priložnost, kar seveda vpliva 
na skladnejši razvoj gospodarstva v lokalni skupnosti.« 

Peter Pišek, predsednik OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT, 
TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.: »Zaključu-
jemo 15. leto projekta promocije poklicev, kar kaže na to, 
da je projekt dobro sprejet in potreben, saj nudi osnov-
nošolcem in njihovim staršem informacije o dejavnikih 
odločanja, trgu dela in  štipendiranju. Z vključevanjem 
podjetnikov in obrtnikov v aktivnosti projekta pa zborni-
ca omogoča osnovnošolcem spoznavanje kariernih poti, 
poklicev in področja dela, neposredno od realnih ljudi. 
Zahvaljujem se za podporo Mestni občini Celje in vsem 
sodelujočim v projektu.«

Zahvala sodelujočim v projektu na temo promocije poklicev, 
kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

V letu 2022 smo v predstavitve, predavanja in okrogle mize, izvedene v okviru projekta, ki smo ga izvajali na po-
dročju Mestne občine Celje  ter občin Dobrna, Vojnik in Štore, vključevali podjetnike in obrtnike, člane OOZ Celje. 
Sodelovali so: 
-  Mag. Alenka Brod - Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o.
-  Maja Vervega Vrebac - LEPOTNI STUDIO MAJA, Maja Vervega Vrebac s.p.
-  Sebastijan Jug - EKSPERA 360 d.o.o. 
-  Biserka Kišić - KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in svetovanje, Biserka Kišić s.p.
-  Dominik Ocvirk – PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o.
-  Katarina Hohnjec - HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
-  Rudi Rudnik - Krovstvo, kleparstvo, obdelava lesa, trgovina Rudi Rudnik s.p.
-  Ivan Robačer - DOMOFINAL, kleparstvo, krovstvo in druge storitve, d.o.o  
-  Alenka Vodončnik - AGENCIJA AVE, POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE, ALENKA VODONČNIK s.p.
-  Šejla Hodžić - RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.

Vsem sodelujočim se Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zahvaljuje za sodelovanje.

DELAVNICE IN USPOSABLJANJA S FINANČNO PODPORO 
MESTNE OBČINE CELJE

imeli možnost pridobivanja znanja ta način tudi v priho-
dnje. “

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za oko-
lje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z 
nepremičnim premoženje in pravne zadeve: »Kriza je 
pokazala ranljivost podjetnikov, predvsem tistih, ki so na 
začetku svoje podjetniške poti in niso najbolje seznanjeni 
z vsemi pastmi birokratskih ovir. Kljub nekaterim izredno 
dobrim poslovnim idejam marsikateri podjetnik obupa, 
če ne dobi ustrezne podpore za delovanje. Ni nujno, da 
je ta podpora finančna ali materialna, včasih je dovolj že 
dober nasvet glede finančnega poslovanja ali pa sezna-
nitev z možnostmi prijavljanja na razne razpise. Menimo, 
da s tem projektom, ki je bil zaupan Obrtno-podjetniški 
zbornici Celje, lokalna skupnost pomembno vpliva k po-
večevanju gospodarske rasti v lokalni skupnosti.«  
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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

PREDNOVOLETNO MREŽENJE
 PODJETNIKOV SAVINJSKE REGIJE

Zaključuje se leto 2022, ki je bilo polno sprememb in je 
pred nas postavilo, še posebej na področju gospodarstva, 
mnogo novih izzivov. Z namenom, da bi se podjetniki Sa-
vinjske regije srečali, izmenjali izkušnje, utrdili obstoječe 
poslovne povezave in vzpostavili nove, je Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Celje v svoji veliki dvorani orga-
nizirala dogodek mreženja v petek, 02. decembra 2022. 
Zaključni dogodek mreženja v projektu, ki ga Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Celje  izvaja že  5 let, je priva-
bil več kot 60 udeležencev iz vse regije, tako podjetnikov 
kot ljudi iz podpornega okolja za podjetništvo. 

Dogodek se je začel s pozdravom SPOT svetovanje Savinj-
ska in OOZ Celje, s strani  predsednika OOZ Celje g. Petra  Piška. V nadaljevanju sta udeležence na-
govorila tudi predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije g. Blaž Cvar in predstavnik lokalne 
skupnosti župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot. Spregovorili so o pomembnosti povezovanja in 
sodelovanja, iskanja novih priložnosti in rešitvah za podjetja v energetski krizi in pomanjkanju ustre-
zno usposobljenih človeških virov. Strinjali so se o pomembnosti podpore, ki jo država namenja pod-
jetjem in potencialnim podjetnikom v različnih oblikah in načinih. Spregovorili so o prednostih, ki 
jih koristijo podjetja, vključena v izvajanje  aktivnosti Slovenskih poslovnih točk, konkretno o SPOT 
SVETOVANJE SAVINJSKA, katere sedež je prav na Območni obrtno–podjetniški zbornici Celje. 
Najpomembnejši del dogodka na prvi decembrski večer v letu 2022 pa je bilo mreženje udeležencev.

Lena Korber, Agencija NERA, poslovne 
storitve, računovodstvo in nepremični-
ne d.o.o.: »Današnji dogodek je presegel moja 
pričakovanja, saj sem spoznala nove potencialne 
poslovne partnerje in  po dolgem času v živo sre-
čala ljudi, s katerimi že nekaj let sodelujem. Ta-
kšna srečanja so izrednega pomena, ker pomenijo 
prostor in čas, v katerem si izmenjamo izkušnje in 
morda najdemo tudi nove skupne poti reševanja 
nastalih izzivov.«

Peter Pišek, predsednik OOZ Celje: »Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica Celje ima več 
kot 53 letno tradicijo delovanja in poleg osnov-
nih nalog izvaja tudi projekte, ki so v podporo podjetnikom in obrtnikom. Veseli nas, da je na naši 
zbornici že peto leto tudi sedež Slovenske poslovne točke, ene izmed dvanajstih v Sloveniji, SPOT 
SVETOVANJE SAVINJSKA. Aktivnosti tega projekta so v našem okolju potrebne in prepoznane, kar 
dokazuje tudi današnja udeležba.«                 

   Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Foto: OOZ Celje

Foto: OOZ Celje
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

FURS NOVOSTI - PODROČJE TROŠARIN

Na internetni strani Finančne uprave RS (FURS) sta objavljeni dve informaciji (1. 12. 2022 in 2. 12. 
2022) vezani na področje trošarin.

Izpostavljene so bistvene novosti, ki jih prinaša novela Zakona o trošarinah (ZTro-1B), ki se začnejo 
uporabljati 13. februarja 2023 v zvezi z gibanji za komercialni namen in popolnoma denaturiranega 
alkohola med Slovenijo in državami članicami in glede obvezne uporabe aplikacije SIEMCS za giba-
nja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije.

Od 13. 2. 2023 obvezna uporaba:
	Elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta za gibanja trošarinskih izdelkov za 

dobavo za komercialni namen in popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami 
članicami: elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta

Novost je, da se za gibanje popolnoma denaturiranega etilnega alkohola med državami članicami od 
13. 2. 2023 ne bo več uporabljal papirni trošarinski dokument, ampak se bo zgoraj opisana ureditev, 
ki se bo uporabljala od 13. 2. 2023 za gibanje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen, 
smiselno uporabljala tudi za gibanje popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in drugimi 
državami članicami. To pomeni, da si bodo osebe, ki bodo želele vnašati ali iznašati popolnoma de-
naturiran alkohol v ali iz Slovenije oziroma iz ali v drugo državo članico, morale predhodno pridobiti 
enega od zgoraj naštetih trošarinskih statusov (certificirani pošiljatelj oziroma prejemnik ali začasno 
certificirani pošiljatelj oziroma prejemnik) in zagotoviti elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadeva-
jo gibanje trošarinskih izdelkov (EMCS).

	Aplikacije SIEMCS za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije: aplikacije SI-
EMCS 

Od 1.9.2019 do vključno 12.2.2023 se za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine upo-
rablja papirni trošarinski dokument ali elektronski trošarinski dokument. Od 13.2.2023 papirni 
trošarinski dokument ne bo več mogoče uporabljati za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila 
trošarine znotraj Slovenije, zato se bo morebitna uporaba papirnega trošarinskega dokumenta, pri 
odpremah iz trošarinskega skladišča ali od urada uvoza, štela za kršitev določbe 35. člena ZTro-1, za 
katero je predpisan prekršek v 3. točki prvega odstavka 103. člena ZTro-1.

Imetniki trošarinskih dovoljenj naj si pravočasno uredijo dostop do aplikacije SIEMCS in se se-
znanijo z uporabo elektronskega trošarinskega dokumenta pri gibanju v režimu odloga plačila 
trošarine znotraj Slovenije.

                   Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Viri:
- https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/novice
- https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/#newsList

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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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec NOVEMBER  2022
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2022  1.986,82 
€. 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 2021 je 35,50 % (Ur.l. RS 39/2022).

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 NOVEMBER 2022 upoštevajte 
21 dni IN 1 praznik - 176 ur.  Regres za prehrano zaseb-
nika 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  –    NOVEMBER  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


