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ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

MENJAVA BANKE

Menjava banke je lahko težaven postopek za vsakega posameznika. 
Med tem ko se geopolitična struktura sveta spreminja, je dobro vedeti 
kako mora podjetje odreagirati, ko je menjava banke edina izbira. 
Četudi prenos stanja iz starega račun, zaprtje tega računa in podobno 
poskrbi vaša nova banka, temu ni tako za vse, kar se tiče vašega 
poslovanja. Dober primer zapletov, ki jo za seboj pripelje menjava 
banke, so izdani računi, ki še niso plačani. V kolikor je podjetje 
izdalo račun, ki še ni bil plačan, zatem pa je zamenjalo banko, mora 
podjetje stranko obvestiti o obstoju novega bančnega računa.

Vsak razmeroma obveščeni računovodja vam mora znati razložiti kako 
poteka poslovanje z bančnimi računi v tujini. Menjava banke, kjer bo 
nov račun v tujini, vas obvezuje da o novem računu obvestite 
FURS. O tem da morajo davčni rezidenti FURS obvestiti tako o 
obstoju bančnega računa v tujini, kakor tudi obvestiti FURS o 
morebitnih spremembah tega računa smo že pisali.  Pri tem je vredno 
opomniti, da je veljaven rok za takšne spremembe 8 dni! V kolikor 
menjava banka poteka za podjetje med bankami na ozemlju Republike 
Slovenije, mora banka obvestiti FURS in poseganje podjetja ni 
potrebno. Poleg računov za katere še pričakujete plačilo, je dobro 
obvestiti tudi svoje poslovne partnerje in ključne stranke. Morebitne 
komplikacije in prenakazila, ter ukrepanje bank v primeru nakazil na 
napačne račune vas in vaše partnerje lahko tudi drago stanejo.

Tudi spletne banke so postale resna alternativa za poslovanje 
podjetij. “Online” banke so postale veliko bolj zanesljive in 
fleksibilne. Prav tako so tudi cenovno bolj ugodne. A tudi pri teh je 
ključna prijava takšnega računa pri FURS-u, kot tudi javljanje 
morebitnih sprememb. Ne pozabite, da mora biti menjava banke 
razvidna tudi na spletni strani podjetja in računih, ki jih podjetje izdaja, 
ter po potrebi tudi na reklamnem, sponzorskem in promocijskem 
materialu.

Vir: www.data.si 

ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS

Zakon predvideva, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za 
nedoločen čas, pogodba o zaposlitvi pa se lahko le izjemoma in z 
zakonsko določenimi omejitvami sklene za določen čas. 

V zaposlitvenem oglasu ni treba navajati razloga za ponujanje 
zaposlitve za določen čas. Objava prostega dela mora med drugim 
vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti 
krajši od treh delovnih dni, medtem ko v zaposlitvenem oglasu ni treba 
navesti razloga, zakaj je ponujena zaposlitev za določen čas.

Delodajalci torej navedejo, da ponujajo zaposlitev bodisi za nedoločen 
bodisi za določen čas, a razloga jim ni treba navajati (razlog za 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je obvezna sestavina 
pogodbe o zaposlitvi, ne pa tudi objave prostega delovnega mesta). 
Vseeno je v nekaterih objavah prostih delovnih mest razviden tudi 
razlog, recimo, da gre na primer za projektno delo ali nadomeščanje 
odsotnega delavca, ugotavljajo na Zavodu za zaposlovanje.

V objavi prostega delovnega mesta pri Zavodu morajo delodajalci 
obvezno navesti trajanje zaposlitve za določen čas. Lahko je zapisano v 
različnih oblikah, kajti tudi razlogi so različni: na primer zaposlitev za 
"določen čas 12 mesecev", "določen čas do 31. decembra 2022", 
"določen čas do vrnitve odsotnega uslužbenca".

Zaposlitev za določen čas je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih 
izjema od pravila, poudarjajo na ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Pogodba o zaposlitvi se torej mora 
načeloma sklepati za nedoločen čas, pri čemer pa so predvidene 
dovoljene izjeme. 
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Dopustni razlogi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas so 
denimo: izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 
nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg 
dela, zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva z delovnim 
dovoljenjem in/ali za sezonsko delo. Začasno se lahko zaposli 
poslovodno osebo ali prokurista, vodilnega ali sezonskega delavca, 
delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma zaradi 
izobraževanja.

Tovrstna zaposlitev je dopustna ob delu v prilagoditvenem obdobju za 
priznanje kvalifikacij, ob javnih delih, ob projektnem delu, ob uvajanju 
novih programov, novih tehnologij ter drugih tehničnih in tehnoloških 
izboljšav ali zaradi usposabljanja delavcev ob predaji dela. Začasno so 
lahko zaposleni tudi voljeni in imenovani funkcionarji oziroma drugi, 
ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, 
političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah, 
ter morebitni drugi, če tako določa kolektivna pogodba.

Načeloma se torej pogodbe o zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas; 
bistvo sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas je, da je ob njeni 
sklenitvi podan zakoniti razlog, zaradi katerega se pri delodajalcu 
pokaže začasna potreba po zaposlenemu. Delodajalec mora razlog 
navesti v pogodbi o zaposlitvi za določen čas in zakonitost pogodbe je 
vezana na zakonitost razloga, navedenega v pogodbi. Zakon o delovnih 
razmerjih tudi časovno omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za 
določen čas, ko določa, da se pogodbo o zaposlitvi sklene za omejen 
čas, potreben, da se opravi delo. Določena je absolutna časovna 
omejitev, po kateri delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih 
pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas 
trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v izjemnih primerih, naštetih v 
zakonu.

Za zakonitost pogodbe o zaposlitvi za določen čas morata biti 
hkrati izpolnjena dva pogoja – zakonit razlog za sklenitev pogodbe 
o zaposlitvi in časovni pogoj. Sicer je pogodba sklenjena nezakonito. 
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z 
zakonom ali s kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po 
poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je 
sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, so poudarili na 
ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zaposleni za določen čas ima v času zaposlitve tudi možnost 
uveljavljati spremembo pogodbe v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas, če meni, da mu vendarle pripada zaposlitev za nedoločen čas. 
Pravico ima pisno zahtevati izročitev pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas in lahko zahteva sodno varstvo pred sodiščem, če 
delodajalec po vročeni pisni zahtevi ne izpolni obveznosti iz delovnega 
razmerja ali odpravi kršitve.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha praviloma veljati brez 
odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
oziroma po opravljenem delu ali s prenehanjem razloga za sklenitev. 
Lahko preneha veljati tudi prej, če se zaposleni in delodajalec 
sporazumeta ali če nastopijo drugi zakonsko dovoljeni razlogi in tedaj 
zaposlenemu pripada odpravnina. Pravica pa mu ne pripada ob 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za 
nadomeščanje začasno odsotnega, za opravljanje sezonskega dela, ki 
traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter za opravljanje jav
nih del oziroma ob vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Vir: www.cekin.si
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na delovnem mestu je opredeljena kot skupna 
prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in 
dobrega počutja na delovnem mestu. V Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD-1) je določeno, da mora vsak delodajalec 
pripraviti načrt promocije zdravja na delovnem mestu. To pomeni, 
da mora biti promocija zdravja na delovnem mestu načrtovana. 
Delodajalec mora pripraviti aktivnosti in ukrepe, ki jih izvaja z 
namenom za ohranjanje in krepitev duševnega in telesnega zdravja 
delavcev.

Na NJIZ izpostavljajo številne koristi, ki bi jih naj imela promocija 
zdravja na delovnem mestu. Izpostavili bomo nekatere izmed njih:

z Manjši stroški, povezani z boleznimi, poškodbami in bolniško 
odsotnostjo;
z Boljše telesno in duševno zdravje oz. počutje zaposlenih;
z Boljše obvladovanje stresa na delovnem mestu;
z Višja motivacija zaposlenih za delo;
z Manjša fluktuacija delovne sile;
z Povečana produktivnost in učinkovitost zaposlenih;
z Večja kvaliteta produktov in storitev;
z Boljši ugled podjetja;
z Večje zadovoljstvo zaposlenih ter strank.

Vir: www.data.si 

BOLNIŠKA ODSOTNOST 2022

Novost je začela veljati s 1.3.2022. S tem pa bodo razbremenjeni 
delodajalci in samostojni podjetniki. Delodajalec bo namreč kril le 
prvih 20 dni bolniške odsotnosti (in ne več 30 dni). To bo veljalo za 
posamezno odsotnost z dela ter za največ 80 dni v koledarskem letu (ne 
več 120 dni). To pomeni, da bo zaposleni dobil za prvih 20 dni 
nadomestilo plače, ki bo v celoti v breme delodajalca. Tudi s.p. si bo 
prvih 20 dni bolniške odsotnosti kril sam. Če pa gre za bolniško 
odsotnost, ki bo daljša od 20 dni, pa odsotnost presoja komisija, 
imenovana s strani ZZZS. Prvih 20 dni bolniške odsotnosti bo šlo v 
breme delodajalca, nad 20 dni pa v breme ZZZS.

Od 2012 velja Zakon za uravnoteženje javnih financ. Ta določa višino 
nadomestila v breme ZZZS. Se pa bolniška odsotnost 2022 deli na 
odsotnost do 90 dni ter nad 90 dni. V tabeli bomo pogledali, kakšna je 
višina nadomestila za razlog zadržanosti do 90 dni. V primeru 
odsotnosti nad 90 dni se odmerni odstotek bolniškega nadomestila 
zviša za 10 % (tam, kjer nadomestilo ni 100 %), razen pri sobivanju z 
otrokom (tam je 80 %, ne glede na to, ali gre za odsotnost do 90 dni ali 
več).

Nedavno smo pisali tudi, kako je z bolniškim nadomestilom v primeru 
pozitivnega testa na covid-19. V primeru odrejene izolacije, 
zaposlenemu pripada 90 % osnove. V tem primeru ZZZS krije bolniško 
nadomestilo od prvega dne. To velja tudi za samozaposlene. Pisali pa 
smo tudi kratkotrajni bolniški odsotnosti do 3 dni brez obiska 
zdravnika. Več preberite tukaj. Te odsotnosti samostojni podjetniki ne 
morejo koristiti.

Vir: www.data.si JR INVEST 2022-NOO

Z današnjim dnem je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje 
velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v 
Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO), ki ga je razpisala 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju 
SPIRIT). Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k 
trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo 
tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k 
dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno 
omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, 
odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Razpis je namenjen 
večjim investicijam v nakup opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev. Prijavijo  se lahko podjetja z večjimi investicijami, 
kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 
0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni 
evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Investicija v stroje in 
opremo mora v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti 
investicije. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za 
sofinanciranje upravičenih stroškov, je 88,5 milijona evrov. Delež 
sofinanciranja je odvisen od doseženega števila točk pri samih merilih 
ter maksimalne dovoljene subvencije glede na velikost in regijo oz. 
upravičeno območje. Razpis ima dva roka za prijavo, in sicer 22. 04. 
2022 ter 1. 10. 2022.

Cilj javnega razpisa je:
- dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti,
- višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter 
višje
pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah 
vrednosti,
- ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
- krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost 
členov
v dobavnih verigah,
- enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Vir: www.gzs.si 

NOV RAZPIS IZ GARANCIJSKE SHEME ZA 
OBALNO-KRAŠKO REGIJO

Na podlagi javnega razpisa lahko preko Regionalnega razvojnega 
centra Koper (RRC)  mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, 
društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih 
posojil in garancij za:

z investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
z obratna sredstva do 30.000 EUR (ročnost do 3 leta),
z zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev 
(ročnost do 3 leta).
Razpisan kreditni potencial je v višini 1.000.000,00 EUR.

Sodelujoča banka:
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana: 6 mesečni EURIBOR + 1,55% 
pribitka.

Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot 
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, 
zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež 
dejavnosti in lokacijo naložbe oz. investirajo na območju občin: 
Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, 
Mestna občina Koper, Piran, Sežana. 

Razpis je odprt do 31. 12. 2022. Upravičenci lahko oddajo vloge od 
dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem 
mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. 
Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma 
enkrat mesečno. RRC bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo 
pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem 
odboru.

Vir: https://pgz-slo.si
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MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora 
(gostinskega lokala) v najem v Svetem Antonu  z javnim zbiranjem 
ponudb

Predmet najema je:
1.1 Gostinski lokal (157,75 m2) s teraso (88,48 m2) v skupni izmeri 
246,23 m2, ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe na naslovu 
Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi, stoječe na parc.št. 3732, k.o. 
Sv. Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe  2612 356, se 
oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti, po izklicni mesečni 
najemnini  938 €, izračunani za mesec oktober 2021.

1.2 Gostinski lokal pod točko 1.1 se po izbiri ponudnika odda skupaj ali 
brez sosednjega prostora – lokal (57,21 m2) s teraso (48,16 m2) v 
skupni izmeri 105,37 m2, ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe 
na naslovu Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi, stoječe na parc.št. 
3732, k.o. Sv. Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe  2612 
356, za opravljanje gostinske dejavnosti, izklicna mesečna najemnina 
v primeru najema dodatnega lokala znaša dodatnih 436 €, torej skupno 
za oba lokala 1.374 €, izračunani za mesec oktober 2021.
Rok za oddajo vloge: 7.4.2022

Vir: www.koper.si

Spremembe in dopolnitve Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN 
Mestne občine Koper

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 
43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12–ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 
14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), drugega 
odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17, 175/20 – ZIUPOPDVE in 199/21 – ZUreP-3) in 42. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 ter 33/18) župan s tem

 
JAVNIM NAZNANILOM 
obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve in spremembah 
terminov javnih obravnav dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega 
poročila za OPN Mestne občine Koper z Dodatkom za presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja   
 1.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za 
OPN Mestne občine Koper z Dodatkom za presojo sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na varovana območja se podaljšuje, in sicer od
14.februarja 2022 do vključno 10. aprila 2022.

Vir: www.koper.si

OBČINA IZOLA

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o najemu prodajnih mest 
v parku Pietro Coppo 

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o 
najemu prodajnih mest v parku Pietro Coppo za obdobje od 16. 4. 2022 
do 16. 10. 2022. 

Vir: www.izola.si

OBČINA PIRAN

JAVNI POZIV za predložitev letnih programov turističnih društev 
na območju občine Piran 

Občina Piran objavlja javni poziv za predložitev letnih programov 
turističnih društev na območju občine Piran oz. programov, ki 
spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran, katere bo Občina 
Piran sofinancirala iz proračunskih sredstev za leto 2022. Vloga z 
zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici v glavno 
pisarno Občine Piran,  Tartinijev trg 2, 6330 Piran, najkasneje do torka, 
12. 4. 2022, do 12. ure, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti).

Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov 
turističnih društev 2022«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
predlagatelj

Vir: www.piran.si

Javni razpis za podporo k izvajanju ukrepov na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Piran za leto 2022 
 
Občina Piran razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Piran za leto 2022. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani 
Občine Piran www.piran.si, na Uradu za gospodarstvo in turizem in v 
glavni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran v času uradnih 
ur.Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 18. 4. 2022.

Rok za oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je 
eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je vključno do 1. 
7. 2022.
Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina 
Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2022« do vključno 
18.4.2022. Vloga se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici 
v sprejemni pisarni (vložišču) Občine Piran v Piranu do vključno 
18.4.2022 do 12. ure, ovojnica mora biti izpolnjena kot že opisano. Kot 
zadnji dan prijave velja datum 18.4. 2022 na poštnem žigu na 
priporočeni pošiljki. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani 
dobite tudi po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 05 6710 
328 ali 040 199 677, ga. Alenka Pograjc.

Vir: www.piran.si

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v 
najem 

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor na naslovu Tartinijev trg 2 
v Piranu, ID dela stavbe 263-132-3, ki v naravi predstavlja pritlični 
poslovni prostor v izmeri 103,30 m2 (mesnica). Ponudbe z dokazili 
pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v 
zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA PIRAN, Urad za 
premoženjskopravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno 
oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA 
PROSTORA NA NASLOVU TARTINIJEV TRG 2 (MESNICA) - NE 
ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo najemodajalec ne glede na 
način dostave prejel v vložišče najpozneje do 7. 4. 2022, do vključno 
9.00 ure. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
Župana Občine Piran pooblaščena komisija.

Vir: www.piran.si
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SREJETE NOVOSTI PRI DOHODNINI

Državni zbor RS je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se 
uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Namen novega zakona je pomoč gospodarstvu z razbremenitvijo 
davčnih zavezancev. Najbolj odmevna sprememba, ki jo prinaša 
novela, je postopno zviševanje splošne olajšave s trenutnih 3.500 evrov 
na 7.500 evrov do leta 2025. S tem bodo vsi zaposleni prejeli višje neto 
plače.

Sprememba dohodninske lestvice
V dohodninski lestvici se spreminja stopnja v najvišjem, petem 
dohodninskem razredu. Do sedaj je bil ta razred obdavčen s 50 % 
stopnjo, po novem pa bo 45 %. To zmanjšanje bodo občutili le tisti, ki 
imajo letno več kot 72.000 evrov dohodkov oziroma več kot 6.250 
evrov mesečno. 

Ugodnejše izplačilo poslovne uspešnosti
Podjetja bodo lahko izplačevala višjo poslovno uspešnost, saj bo po 
novem ta neobdavčen do vrednosti 100% povprečne plače zaposlenega 
v podjetju v zadnjih 12 mesecih in ne več do višine povprečne plače v 
RS. Novost je tudi, da bo nagrade lahko delodajalec izplačeval v 
ugodnostih in ne le v denarju, odpravlja pa se tudi pogoj enkratnega 
izplačila plačila za poslovno uspešnost v davčnem letu. 

Druge olajšave za podjetja
Ukinja se tudi plačevanje bonitet v primeru, da zaposleni uporablja 
električni službeni avto za zasebne namene. Po novem zakonu bo lahko 
delodajalec uveljavljal znižanje davčne osnove za zaposlitve osebe, ki 
je mlajša od 29 let oziroma starejša od 55 let, ali pa je oseba v poklicu, 
kjer primanjkuje iskalcev zaposlitve. Ta oseba v zadnjih 24 mesecih ni 
smela biti zaposlena pri tem zavezancu, olajšava pa je priznana v višini 
45 % izplačane plače. Dodana je nova olajšava za zavezance, ki 
zaposlijo osebo mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič, v višini 55 % 
plače. Olajšave se izključujejo. Višja je tudi olajšava za zavezanca, ki 
sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela v strokovnem izobraževanju z 20 % na 80 % 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec 
izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem 
izobraževanju. Vpeljana je tudi nova olajšava za vlaganja v digitalno 
preobrazbo in zeleni prehod v višini 40 % kvalificiranih vlaganj. Višina 
olajšave za donacije je z 0,5 % povečana na 1 %. Vpeljana pa je tudi 
nova olajšava za donacije izvajalcem programov vrhunskega športa za 
vlaganja v vrhunski šport v višini 3,8 % obdavčljivega prihodka 
davčnega obdobja zavezanca.

Druge spremembe
Znižuje se stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobičkov, ki so 
bili do sedaj obdavčeni s 27,5 %, po novem pa po stopnji 25 %. Kapital 
pa bo neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva. Znižanje 
odstotka normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 % na 10 % dohodka. 
Sočasno pa se pri oddaji v najem znižuje stopnja dohodnine s 27,5 % na 
15 %. Zakon ponovno uvaja senzorsko olajšavo za starejše od 70 let, in 
sicer v vrednosti 1.500 evrov. Zakon tudi uvaja oprostitev dohodnine za 
dohodke iz družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Vir: www.minimax.si 

 

KAJ JE DELNA POKOJNINA?

Delna pokojnina je primerna za tiste, ki si želijo lažjega prehoda iz 
aktivnega statusa zaposlenega v status uživalca pokojnine. Tako imajo 
v času uživanja delne pokojnine hkrati dva statusa, in sicer 
zavarovanca in uživalca pokojnine.  

Kdo je upravičen do delne pokojnine?
Pogoje za delno pokojnino izpolnjujete, če ste vključeni v obvezno 
zavarovanje kot zaposleni, samozaposleni, družbenik ali kmet IN na 
dan uveljavitve delne pokojnine izpolnjujete pogoje za pridobitev 
pravice do predčasne ali starostne pokojnine TER ostanete v obveznem 
zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega 
delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri 
dnevno ali deset ur tedensko, so razložili na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Kaj morate storiti pred uveljavitvijo delne pokojnine?
Najprej morate urediti odjavo iz zavarovanja za polni delovni čas in 
hkrati podati novo prijavo v zavarovanje za krajši delovni čas od 
polnega, so postopek razložili na Zpizu. "Če ste zavarovani kot 
samozaposlena oseba, družbenik ali kmet, morate pri zavodu najprej 
pridobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za predčasno ali starostno 
pokojnino po ZPIZ-2, ki je podlaga za vložitev odjave in novo prijavo 
spremembe delovnega ali zavarovalnega časa," so opozorili in dodali, 
da mora biti nova prijava v zavarovanje najmanj dve uri dnevno ali 
deset ur tedensko in največ sedem ur dnevno ali 39 ur tedensko.

Kaj pa, če se kasneje odločite za spremembo obsega zavarovanja? 
Je to mogoče?
V času prejemanja delne pokojnine lahko kadarkoli spremenite obseg 
zavarovanja, npr. iz dveh ur na dan na štiri ure na dan. O spremembi 
morate obvestiti zavod ter hkrati podati vlogo za spremembo višine 
delne pokojnine, so razložili na Zpizu. "Novi znesek delne pokojnine 
se vam izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po spremembi 
obsega zavarovanja," pravijo.  

Kako se odmeri delna pokojnina?
Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, do 
katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve, in sicer v odstotku, ki 
ustreza skrajšanju polnega delovnega časa.

Vir: www.cekin.si

VIŠJA CENA VREDNOSTNICE

Vrednotnica ali s.p.? To je vprašanje, ki si ga posameznik zastavi vsaj 
ob vsakem dvigu cene vrednotnice. Je dilema vseh, ki razmišljate o 
dodatnem zaslužku in se sprašujete, kaj se vam bolj izplača. Opravljati 
osebno dopolnilno delo in kupovati vrednotnice ali morda 
registrirati vsaj dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.)? Cena 
vrednotnice se je namreč spet zvišala in od aprila dalje bo za 
vrednotnico potrebno plačati 11,47 evra. Velja razmisliti ali dejavnost, 
ki bi vam mesečno navrgla nekaj dodatnih evrov in okrepila vaš 
družinski proračun opravljati prek ODD in pri tem v pol leta zaslužiti tri 
povprečne mesečne neto plače v RS za  za preteklo koledarsko leto? Ali 
pa registrirati  in opravljati isto , poleg te pa popoldanski s.p. dejavnost
lahko še druge dejavnosti in zaslužiti do 50 tisočakov letno v primeru 
registracije »normiranega« popoldanskega s.p.

Komu se splača kupovati vrednotnice?
Za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, mora naročnik storitve 
dela iz seznama A del, ki se jih lahko opravlja prek ODD, kupiti 
vrednotnico za izvajalca in zanjo po novem plačati 11,47 evra. 
Naročnik čiščenja stanovanja torej za osebo, ki bo čiščenje opravila, 
pred tem kupi vrednotnico. 

Nadaljevanje na strani 12.
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Nadaljevanje s strani 11.

Prav tako mora vrednotnico zase vsak mesec kupiti oseba, ki opravlja 
katero od aktivnosti iz seznama B del. Izdelujete izdelke domače obrti 
in jih prodajate. Vsak mesec morate zase kupiti vrednotnico. Če 
razmišljate, da bi opravljali le dela, ki jih je možno opravljati prek ODD 
in v manjšem obsegu, potem, je ODD in nakup vrednotnice, smiselna 
odločitev. 

Če ste upokojenec in ne želite, da se vam zmanjša pokojnina, ker bi radi 
dodatno zaslužili, potem je ODD primerna oblika zaslužka. Če želite 
prek ODD preveriti ali trg zanima vaš izdelek in si pridobiti kupce, tudi.

Kdaj je bolje registrirati s.p.?

S.p. registrirate, kadar želite opravljati dejavnosti, ki jih ni na seznamu 
del, ki se lahko opravljajo prek osebnega dopolnilnega dela. Tudi v 
primeru, ko vaš polletni prihodek na ODD preseže dovoljeni znesek 
prihodkov. Preden se odločite ali boste dejavnost opravljali prek ODD 
in kupovali vrednotnice, velja razmisliti, katere vse dejavnosti imate 
namen opravljati, koliko prihodka načrtujete z opravljanjem 
dejavnosti, kaj bi radi dosegli kot s.p. ter kakšni so vaši načrti v 
prihodnosti glede podjetniške aktivnosti. 

Vir: www.data.si

NOV DOHODNINSKI ZAKON

Nov dohodninski zakon prinaša spremembo tudi pri dohodninski 
lestvici. In sicer se je znižala stopnja v najvišjem, se pravi petem 
dohodninskem razredu. Ta se je s 50 % znižala na 45. Znižala se je tudi 
stopnja dohodnine . In od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov
sicer s 27,5 % na 25 %. Kapital bo neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 
letih imetništva. Znižala se je tudi obdavčitev dohodka od oddajanja 
premoženja v najem – s 27,5 % bo ta sedaj 15-odstotna. Nižji bodo tudi 
normirani stroški. Nov dohodninski zakon ponovno uvaja tudi 
seniorsko olajšavo za starejše od 70 let. Ta bo v višini 1500 evrov. Tudi 
nagrade za poslovno uspešnost bodo ugodneje obdavčene. Te bodo po 
novem neobdavčene do višine 100 % povprečne plače zaposlenega v 
zadnjih 12 mesecih, in ne več do višine  vseh povprečne plače
zaposlenih v državi. Nagrade bodo lahko izplačane tudi v ugodnostih in 
ne le v denarju.

Dohodninski zakon prinaša še nekatere spremembe:
z Za uporabo električnega službenega avtomobila v zasebne 
namene, ni treba več plačevati bonitete;
z V primeru zaposlitve osebe, ki je mlajša od 29 let ali starejša od 55 
let (ali z deficitarnim poklicem), delodajalec lahko uveljavlja znižanje 
davčne osnove;
z Oprostitev dohodnine za dohodke iz naslova družinske pokojnine 
in izplačila iz šolskih skladov.

Vir: www.data.si

Olajšave in neto letne 
davčne osnove v lestvici za 
odmero dohodnine se bodo 
enkrat letno samodejno 
usk la jeva le  s  s topnjo  
inflacije. 

PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV 
LETNIH POROČIL 

S sprejemom Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen 
energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/2022, 
dne 4. 3. 2022) se podaljšuje rok za predložitev letnih poročil AJPES od 
31. marca na 30. april 2022 oziroma na naslednji delovni dan, torek 3. 
maj 2022. Če ste samostojni podjetnik normiranec in boste potrebovali 
bonitetno oceno (za javne razpise, pridobitev ugodnih kreditov ipd.), 
predložite letno poročilo tudi AJPES do 3. maja 2022. Objavljeno letno 
poročilo je osnova za pripis bonitetne ocene, ki bo tudi letos na voljo v 
začetku junija 2022.

Vir: www.mladipodjetnik.si 

PREDNOSTI LASTNIŠTVA LASTNEGA 
PODJETJA 

Z vodenjem lastnega podjetja je veliko izzivov. Ne glede na to, ali 
iščete prilagodljiv življenjski slog, ste željni inovacij ali preprosto 
želite več nadzora nad svojim delom in potencialom zaslužka, vodenje 
lastnega podjetja vam nudi veliko prednosti. Ste že kdaj opravljali 
delo, v katerem ste čutili, da bi lahko delali bolje, če bi imeli nadzor 
nad tem, kako je bilo delo opravljeno? Priznajmo si, delovna mesta 
so lahko omejujoča in vam včasih ne omogočajo maksimalnega 
izražanja svojega znanja in spretnosti. Ko gradiš svoje podjetje, delaš, 
kar hočeš, kakor hočeš in kadar hočeš. Izdelek ali storitev razvijete do 
stopnje, za katero mislite, da je najboljša. Imate svoj sistem in rutino, ki 
vam najbolj ustreza. In če potrebujete počitek pozno zjutraj ali 
popoldne, da povečate ustvarjalnost in produktivnost, si ga lahko 
vzamete. Res je, statistika o poslovnem uspehu se lahko zdi mračna. 
Navsezadnje približno 50 % podjetij preživi do pet let. Prvič, v svojem 
podjetju je večja verjetnost, da boste zaslužili, kolikor ste vredni, še 
posebej, če ste ženska. Namesto da bi zaslužila 82 % tistega, kar zasluži 
moški, lahko ženska zaračuna svojo realno vrednost. Kot lastnik 
podjetja lahko določate cene in povečujete svojo plačo. Ko dodate 
davčne ugodnosti za podjetja, lahko na koncu zaslužite več, kot bi v 
primeru, da ste zaposleni v službi. Številni lastniki malih podjetij 
ustanovijo svoja podjetja, da bi pozitivno vplivali na svojo lokalno 
skupnost. To se lahko zgodi prek izdelkov ali storitev, ki jih nudijo, ali 
prek lokalnih skupin, ki jih podpirajo. Uveljavljene organizacije lahko 
ustvarijo velike spremembe. Pogosto pa najzmogljivejše nove ideje 
prihajajo od lastnikov malih podjetij. Če vašega trenutnega delodajalca 
vaše ideje ne zanimajo, je to lahko znak, da bi morali začeti lastno 
podjetniško pot.

Kljub številnim prednostim vodenja lastnega podjetja, le-to ni 
primerno za vsakogar. Biti sam svoj šef vključuje tudi nekaj velikih 
tveganj:
Finančno tveganje: Če polovica podjetij propade v petih letih, imate 
50-odstotno možnost, da boste v lastnem podjetju izgubili nekaj 
denarja. Zato je ključnega pomena, da napišete temeljit, jasen poslovni 
načrt in poskrbite, da imate razumne možnosti za uspeh.

Osebna odgovornost: Poleg izgube denarja, ki ste ga vložili v podjetje, 
bi lahko ogrozili še več osebnega premoženja – od avtomobila do hiše – 
če svojega podjetja ne strukturirate tako, da ga zaščitite.

Časovna predanost: Občutek, da ste vedno na delovnem mestu, je 
lahko izčrpujoč za mnoge lastnike podjetij. Mnogi lastniki podjetij 
delajo veliko več kot 40 ur na teden.

Stres: Raziskave opozarjajo na strah pred izgorelostjo kot glavno skrb 
mnogih lastnikov malih podjetij. To še posebej velja v luči stalne javne 
zdravstvene in gospodarske krize, zaradi katere se je vsakodnevni stres 
med lastniki malih podjetij znatno povečal.

Vir: www.mladipodjetnik.si 
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MOBILNE TUJE BANKE

Kakšne so razlike med mobilnimi tujimi bankami, ki so tudi pri 
nas vse bolj priljubljene, in klasičnimi bankami, ki prav tako 
ponujajo mobilno bančništvo? Predvsem mladi oziroma tisti, ki so 
bolj vešči novih tehnologij, se za tuje mobilne banke odločajo zaradi 
nizkih stroškov, pa tudi zaradi boljše uporabniške izkušnje. Kaj morate 
vedeti, če razmišljate o odprtju računa pri tovrstnih ponudnikih?

Mladi običajno uporabljajo mobilno banko tiste banke, na kateri imajo 
odprt svoj prvi transakcijski račun. Večina bank ima posebne račune za 
mlade do določenega leta starosti (denimo do 27. leta), takšni računi 
običajno nimajo stroškov vodenja, mladi pa prav tako nimajo veliko 
transakcij. Zato v tem času ne razmišljajo tako pogosto o tem, da bi 
banko zamenjali. "Ko pa enkrat pridejo do situacije, ko se želijo 
osamosvojiti, potrebujejo financiranje, pa se začnejo spogledovati tudi 
s stroški bank in posledično iščejo boljše rešitve. Za mlade, ki so vpeti v 
mednarodno okolje, ki veliko potujejo, prejemajo nakazila oziroma 
pošiljajo denar v tujino, so tako vse bolj priljubljene tuje spletne banke 
in drugi finančnotehnološki ponudniki (finteh). Predvsem zaradi nižjih 
stroškov in dobre uporabniške izkušnje. Mnogi jih uporabljajo tudi kot 
svoj edini bančni račun, večina pa kot dodatnega. 

Med slovenskimi uporabniki sta najbolj priljubljeni tuji spletni 
banki Revolut in N26. Po podatkih davčnega registra je imelo na dan 
17. 8. 2021 pri britanskem Revolutu kar 25.931 zavezancev odprtih 
27.356 računov. Pri nemškem N26 pa je imelo 22.686 zavezancev 
odprtih 22.695 računov.

Tipični komitent slovenske banke ali hranilnice za paket bančnih 
storitev nameni v povprečju 70,47 evra na leto, ocenjujejo na Banki 
Slovenije. A razlika v ceni je lahko precej višja in je odvisna tudi od 
potreb in navad posameznega uporabnika. Kakšni pa so stroški 
spletnih bank v primerjavi s klasičnimi bankami? Odprtje in 
vodenje računa sta brezplačna, prav tako so brezplačna negotovinska 
nakazila. Pri N26 lahko na mesec opravite do tri brezplačne dvige na 
bankomatu v evroobmočju, pri Revolutu pa je število brezplačnih 
dvigov na bankomatu omejeno na pet dvigov oziroma 200 evrov na 
mesec. Vsak naslednji dvig na bankomatu se pri Revolutu zaračuna v 
višini dveh odstotkov dvignjenega zneska oziroma najmanj en evro na 
dvig. Pri N26 pa je strošek dodatnih dvigov na bankomatu dva evra na 
dvig. Če bankomat zaračunava svojo provizijo, se ta še dodatno 
zaračuna. 

Pri obeh spletnih bankah lahko prejmete fizično plačilno kartico 
brezplačno. Mladim, ki so vešči digitalnega okolja, je pri tovrstnih 
mobilnih oziroma digitalnih bankah všeč tudi to, da jim ni treba osebno 
hoditi do bančne poslovalnice, da lahko vse uredijo z le nekaj kliki. 
Hkrati pa tudi pri teh finteh bankah veljajo strogi varnostni predpisi in 
standardi, tako da tveganje ni nič večje kot pri klasični banki. Prav tako 
imajo tudi te banke jamstvo do 100.000 evrov. Mnogi imajo zadržke 
glede uporabe tujih spletnih bank, saj niso prepričani, ali bo ta zadostila 
vsem njihovim potrebam oziroma ali je sploh možno, da uporabljajo 
zgolj tujo spletno banko. Na Finančni upravi so nam potrdili, da ima 
lahko davčni zavezanec odprt zgolj račun na tuji spletni banki, ne pa 
tudi bančnega računa v klasični slovenski banki. To pomeni, da mu 
lahko delodajalec na račun pri spletni banki nakazuje tudi plačo. 

Vir: www.cekin.si

KAKO INVESTIRATI PRIHRANKE?

V zadnjih dveh letih je marsikatero slovensko gospodinjstvo utrpelo 
zmanjšanje ali izgubo dohodka, povezano s situacijo koronavirusa. A 
po drugi strani so se prihranki Slovencev rekordno povečali, saj smo 
začeli trošiti manj in z denarjem ravnati bolj preudarno. Ugotovili smo 
namreč, da je v nepredvidljivih časih dobro imeti neko »zlato rezervo«.
Toda kaj smo s tem dodatno prihranjenim denarjem naredili? Po 
večini smo ga žal pustili ležati na računu ali se odločili za depozit, ki pa 
je ena izmed manj donosnih oblik varčevanja.

Kar se varčevanja tiče, smo Slovenci, v primerjavi z drugimi 
evropskimi narodi, še posebej z Zahodno Evropo, precej tradicionalni. 
Odločamo se za najbolj varne in posledično najmanj donosne oblike 
varčevanj. Pa je to vedno res najboljša izbira?

Povezava med (ne)varnostjo in (ne)donosnostjo
Praviloma velja: bolj kot je neka oblika varčevanja varna, manj je 
donosna. Oziroma obratno: večje donose kot si želimo, večjo stopnjo 
tveganja moramo sprejeti. Če posplošujemo bi lahko rekli, da je 
navadno najboljša izbira neka srednja pot – torej zmeren donos ob 
zmerni stopnji tveganja. Seveda to ne velja za vsakogar in v vsaki 
situaciji. Kaj je prava izbira za vas je odvisno tako od vaše osebnosti, 
finančnih znanj, nagnjenosti k tveganju, višine prihrankov in vaših 
finančnih ciljev.

Netvegano in najmanj donosno varčevanje
Če imate na voljo manjšo vsoto prihrankov, ki se je ne boste potrebovali 
le krajši čas, so prava izbira za vas varčevalni račun oz. varčevanje 
#withSAVE ali kratkoročni depozit. Oba sta primerna za hrambo 
denarja, ki vam ali vaši družini zagotavlja finančno varnost v primeru 
nepredvidenega dogodka ali izpada rednih dohodkov (npr. zaradi 
izgube službe). Nujna prednost je, da vam je denar hitro na voljo in da v 
vsakem trenutku točno veste, s kakšnim zneskom lahko razpolagate. 
Če imate prihrankov nekoliko več oz. jih ne boste potrebovali dlje časa, 
je smiselno, da vsaj del teh namenite donosnejši obliki varčevanja. 
Sredstva na varčevalnem računu oz. v vezani vlogi ali depozitu se 
namreč praktično ne plemenitijo, ampak dolgoročno celo izgubljajo na 
vrednosti. Zaradi inflacije boste tako čez nekaj let s privarčevanim 
zneskom lahko kupili manj, kot lahko z njim kupite danes. 

Varčevanje z zmernim tveganjem in potencialno zmerno 
donosnostjo
Pri dolgoročnih ciljih se lahko odločite za nekoliko bolj tvegane 
naložbe, ki vam lahko prinesejo višje donose, kot so različni načini 
varčevanja v vzajemnih skladih.

Zakaj je tako pomembna prav časovna komponenta? 
Če varčujete za cilje, ki so časovno bolj oddaljeni (npr. varčevanje za 
otroke, za starost ali za večje nakupe) pomeni, da sredstev ne boste 
potrebovali v točno določenem trenutku, ampak ste nekoliko bolj 
prilagodljivi. Finančni instrumenti so namreč podvrženi nihanjem, saj 
se odzivajo na spremembe na trgu. Njihov vpliv je lahko pozitiven ali 
negativen. V primeru negativnih sprememb se vrednost sredstev 
zmanjša, in če jih potrebujemo točno takrat, utrpimo izgubo. Ob 
upoštevanju daljšega časovnega obdobja pa se nihajnost navadno 
zmanjšuje; s podaljšanjem časovnega obdobja se zmanjša nihajnost 
donosov in poveča verjetnost pozitivnega donosa. Na naložbo za daljše 
časovno obdobje imajo tržna nihanja manjši vpliv. Pri varčevanju v 
skladih lahko izbirate med skladi z različno ocenjeno stopnjo tveganja 
in pričakovano donosnostjo. Na odločitev glede stopnje tveganja pri 
naložbah pomembno vpliva naložbeni profil posameznika. V Intesi 
Sanpaolo Bank stranke razporedimo v tri profile: konzervativni, 
zmerni in dinamični. Stranko profiliramo s pomočjo vprašalnika 
(preverimo finančno stanje, dohodke, starost, poznavanje finančnih 
instrumentov, subjektivni odnos do tveganja itd.) ter tako določimo 
najvišjo stopnjo tveganja, primerno zanjo. Na podlagi ciljev 
varčevanja in naložbenega profila stranki nato predlagamo ustrezen 
varčevalni produkt.

Vir: www.intesasanpaolobank.si
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KAKO POSTATI ZAPOSLJIV?

V teh težkih časih nas lahko hitro prevzame občutek negotovosti, saj ne 
vemo, ali nam bo uspelo obdržati delovno mesto oziroma premagati 
konkurenco in dobiti priložnost za novo zaposlitev. Kaj torej narediti 
in kako lahko postanemo bolje zaposljivi ter to tudi ostanemo, da 
nas noben delodajalec ne bo želel izpustiti iz rok?

1. Naredite načrt
Vse se začne z dobro organiziranostjo, ki jo seveda cenijo tudi 
delodajalci. Četudi ste v določenem podjetju zaposleni že več let, vam 
lahko dober načrt pomaga, da znova premislite o svojih kariernih ciljih 
ter začrtate pot za njihovo doseganje. Morda boste ugotovili, da ste se v 
kopici dela izgubili in zanemarili cilje, ki ste si jih zadali na začetku 
kariere. Zato vzemite list papirja in razmislite, kaj vse ste do zdaj že 
dosegli in kaj ste vedno želeli dodati svojemu življenjepisu ter kje pri 
delovnih obveznostih opažate pomanjkljivosti, ki bi jih lahko zaznal 
tudi vaš nadrejeni.

Lahko si zadate tudi letne cilje, nato pa konec leta preverite, kaj 
vam je uspelo doseči in čemu boste morali nameniti več pozornosti, 
da boste ostali na vrhu in si vas bo delodajalec želel obdržati v svoji 
ekipi!

2. Ne zanemarite svojega življenjepisa
Če želite postati zaposljivi, je urejen življenjepis gotovo ključnega 
pomena. Najpogosteje namreč predstavlja prvi stik med delodajalcem 
in potencialnim zaposlenim ter vašo osebno izkaznico pri vstopu na trg 
dela. Od njega je odvisno, ali se boste lahko podrobneje predstavili 
bodočemu delodajalcu in morda celo dobili zaposlitev. Življenjepis 
mora posledično zajemati popis vseh vaših kariernih dosežkov, znanj, 
izkušenj, lastnosti ter seveda vaše stopnje izobrazbe, zato pripravi 
namenite dovolj pozornosti.

3. Izboljšajte svoje veščine
Ena od ključnih lastnosti dobrega zaposlenega je pripravljenost na 
vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih veščin. Čeprav ste morda v 
preteklosti dosegli določeno izobrazbo, lahko ta v današnjem hitro 
spreminjajočem se svetu postane premalo za uspešno izvajanje vseh 
delovnih nalog. Zato vam svetujemo, da preverite trende, ki veljajo na 
vašem področju dela, ter razmislite, kako bi lahko pridobili dodatna 
znanja, ki bi vam prav prišla pri boljšem in učinkovitejšem opravljanju 
dela. Če se šele soočate z iskanjem zaposlitve, vam bodo dodatna 
znanja v CV-ju pomagala izstopati med ostalimi kandidati. V primeru, 
da ste že zaposleni, pa bo takšna samoiniciativnost velik plus pri 
delodajalcu, saj mu boste tako dali vedeti, da ste motivirani in želite 
pridobiti nove veščine za večji uspeh na delovnem mestu – to so lahko 
znanje novega jezika, ki vam bo pomagal pri komunikaciji s partnerji, 
digitalni marketing, s katerim boste lahko izboljšali prodajo, ali pa 
izobraževanje o učinkovitem vodenju, s katerim boste lahko bolje 
vodili svojo ekipo.

Če ne veste, kako se lotiti dodatnega izobraževanja na določenem 
področju, preverite ponudbo različnih platform, kot so Udemy, 
Skillshare, Coursera, ali pa izobraževanja v živo, ki jih ponujajo tudi 
številna slovenska podjetja.

4. Izkoristite mreženje
Znanje in veščine so prav gotovo izrednega pomena, toda pogosto vam 
lahko na poti do zaposlitve pomagajo tudi pravi kontakti. Zato 
izkoristite vsako priložnost, ki jo dobite za mreženje in širjenje svojega 
kroga poznanstev.

Kako ste tega lotiti? Če iščete novo zaposlitev, lahko na primer pišete 
nekdanjemu sodelavcu in ga povprašate po situaciji v njegovem 
podjetju, lahko aktivno spremljate LinkedIn ter tam širite svojo mrežo 
kontaktov ali pa se udeležite dogodkov za mreženje, kot so recimo 
različni poslovni zajtrki.

5. Postanite bolj samozavestni
Primerjanje z drugimi sodelavci ali večkratne zavrnitve pri iskanju 
zaposlitve lahko dodobra načnejo vašo samozavest. Namesto da bi 
povesili glavo in mislili, da se vam nikoli ne bo uspelo zaposliti ali 
napredovati, raje zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Če boste sledili 
prejšnjemu koraku, vam bodo nove veščine in pridobljeno znanje 
še dodatno pomagali, da se boste počutili bolj samozavestno in 
sposobno. Posledično ne boste takoj odnehali, če boste po razgovoru 
za službo prejeli negativen odziv, temveč boste ponosni na to, da vaša 
prošnja za delo ni ostala spregledana, potem pa samozavestno 
nadaljevali z iskanjem dela.

Vir: www.optius.com 

Takšna vztrajnost vam bo prav 
gotovo pomagala, da boste naredili 
vtis na bodočega delodajalca, pri 
opravljanju nalog pri že obstoječi 
zapos l i tv i  pa  nadre jenemu 
pokazala, da se ne predate tako 
zlahka. Kombinacija samozavesti, 
novih veščin in pridobljenih znanj 
pa vam bo prav prišla tudi pri 
morebitnem dogovarjanju za 
povišico oziroma napredovanje. 

STE KUPILI NOVO STANOVANJE? 

1. Vse naloge zapišite na seznam
Najbolje je, da novo nepremičnino temeljito pregledate, nato pa skupaj 
z mojstrom določite naloge. Kaj vse morate popraviti in zamenjati – ne 
le zato, ker je staro in uničeno, morda vam popolnoma nove ploščice v 
kopalnici niso všeč in si želite novih.
2. Pripravite tudi seznam stvari
Stari lastniki velikokrat za seboj pustijo tudi kakšno stvar, ki je ne 
potrebujejo več. Če je tudi vi ne boste uporabljali, preverite, ali jo lahko 
prodate. V vašem starem domu pa prav tako pripravite seznam stvari, ki 
jih več ne želite, in tudi vseh tistih, ki se bodo z vami preselile na novo 
lokacijo. Tistega, kar je za v smeti, se kar takoj znebite.
3. Tik pred selitvijo
Preverite, ali ste res poskrbeli za vse. Enkrat, ko boste novi dom 
napolnili z opremo, boste težko izvajali večja ali celo manjša popravila.
4. Selitev
Opremo, ki se bo z vami selila na novo lokacijo, dobro zaščitite, saj se 
med transportom pogosto poškoduje – praske, udarnine in podobno. 
Lahko se odločite, da za to najamete selitveni servis, če pa niste pri 
denarju, vam lahko pomagajo sorodniki in prijatelji.
5. V novem domu
Najhuje je, ko se nenadoma znajdete v novem domu, kjer je polno 
škatel in opreme, ki je stisnjena v vsak kot. Čim prej se lotite dela, saj se 
kar pogosto zgodi, da nekatere škatle ostanejo še tedne in mesece nekje 
v kotu – seveda neodprte.

Vir: www.cekin.si
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