
 

 

 
Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 10. januar 2022, št. 2/22

                                                                                    
TISKOVINA     Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana   

 

SPLOŠNA ZAKONODAJA

PREDVIDENA VIŠINA MINIMALNE PLAČE 

ZA LETO 2022 

 

Člane seznanjamo, da bo višina minimalne plače za leto 
2022, predvidoma najkasneje do 20. januarja 2022 
objavljena v Uradnem listu RS, o čemer vas bomo 

pravočasno seznanili.  
 

Višina minimalne plače za leto 2022 bo predvidoma 
znašala 1.074,43 EUR, kar je za 4,9 % več kot leta 2021.  

M. L., B. K.  

 
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, 

OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19  

 

V Uradnem listu RS, št. 206/21, je objavljen Zakon o dodatnih 
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 

okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP 

oziroma t.i. PKP10), ki je začel veljati 30. 12. 2021. 
 

 OBVEŠČA: Zakon 

med drugim ureja tudi pomoč za nakup hitrih antigenskih 

testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, zato vas 
v nadaljevanju seznanjamo s pojasnili Finančne uprave RS s 
tega področja.  
 

POJASNILA MINISTRSTVA ZA FINANCE – FINANČNE 
UPRAVE RS 
1. Kdo je upravičenec do pomoči za nakup antigenskih 

hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje 

(v nadaljnjem besedilu: hitri test)? 
Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za 
samotestiranje je pravna ali fizična oseba javnega ali 

zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: upravičenec). 
 

2. Kolikšna je višina pomoči za izvedbo hitrih testov? 
Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih 

testov v višini 92,50 eurov na delavca, ki se mora po 
predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati.  

 

3. Koga štejemo kot delavca, za katerega lahko 
upravičenec zaprosi za pomoč? 
 Osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja 

delo pri delodajalcu in se po predpisih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19 mora samotestirati, 

 posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je 
vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 

 samozaposlenega, ki je na dan oddaje izjave vključen 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 

podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 

39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 

44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-
C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 
28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 
121/21, 162/21 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem 
besedilu: ZPIZ-2), 

 družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma 

ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na 
dan oddaje izjave, vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,   

 kmeta, ki je vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega 
odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter 

 osebo, ki je vključena v obvezno invalidsko in 

pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 

19. člena ZPIZ-2. 
 

4. Kdo je odgovoren za namensko porabo sredstev? 

Za namensko porabo sredstev je odgovoren upravičenec, 
ki sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, 
s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.  

 

5. Za nakup katerih hitrih testov se lahko uveljavlja 
pomoč? 
Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za 
katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega 
organa s sedežem v Evropski uniji. 

 

6. Kje lahko upravičenec predloži vlogo za izplačilo 
pomoči za izvedbo hitrih testov? 
Preko informacijskega sistema FURS (eDavki) se za 

izplačilo pomoči za nakup hitrih testov predloži izjava, s 

katero predlagatelj potrjuje, da je upravičenec in da 
namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se 
po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. V 
izjavi navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja 

SEMINAR »OSKRBOVALNE VERIGE Z DR. MARKOM BUDLERJEM,  

EKONOMSKA FAKULTETA, UL« - ONLINE, 27. 1. 2022 



pomoč za nakup hitrih testov ter znesek, za katerega 

zaproša. Izjava bo v eDavkih dostopna predvidoma sredi 

meseca januarja. 
 

7. V kolikšnem času mora upravičenec predložiti izjavo? 

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. 2. 
2022. V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. 
novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec 
izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku 
podaljšanega roka. 

 

8. Kdaj FURS izplača pomoč? 
FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 
31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa se pomoč 
izplača najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave. 

 

9. Kako postopa upravičenec, ki je uveljavil pomoč za 
nakup hitrih testov in naknadno ugotovi, da ni 
izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči za nakup 

hitrih testov ali sredstev ni namensko porabil? 
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, 
in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno 
pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup 
hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete 
pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.  

 

10.  Kdo izvaja nadzor nad uveljavljanjem pravic in 
namensko porabo sredstev? 
Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo 
sredstev izvaja proračunska inšpekcija v Uradu Republike 

Slovenije za nadzor proračuna, skladno s pravili 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz 
državnega proračuna. 

 

11. Kakšna je kazen za predložitev lažne izjave 
upravičenca? 
Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, ki v izjavi navaja neresnične, 

nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi 

sredstva  pomoči za hitre teste. Z globo od 2.000 do 
50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, z globo od 400 do 4.000 eurov pa se 
kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 

ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Za 
prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v 
znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe. 

 

12. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov 
porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni v 
prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od 
uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je 
rok za porabo prejetih subvencij? 
Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je 

upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za 
katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku 
pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu 
izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. 
Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov 
za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so bili lahko 
kupljeni od 8. 11. 2021 do oddaje izjave, samotestiranje pa 

se lahko izvaja tudi kasneje. 
 

13. Koliko časa velja ukrep – pomoč za nakup hitrih 
testov? 

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. 
Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet 
mesecev. 

 

Vir: Povzeto po spletni objavi Ministrstva za finance – 
Finančne uprave RS z dne 31. 12. 2021.  

K. F. 

 
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH 

 

V Uradnem listu RS, št. 192/21, je objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-

1B), ki je začel veljati 22. 12. 2021.  
 

Zakon se začne uporabljati 13. februarja 2023, razen 

spremenjenih 48., 72., 77., 79. člena in novega 80.a 
člena Zakona o trošarinah, ki se začnejo uporabljati 1. 
januarja 2022 ter novega enajstega odstavka 6. člena 
Zakona o trošarinah, ki se začne uporabljati z dnem 

uveljavitve predpisa, ki je sprejet v skladu z 51. členom in na 

podlagi desetega odstavka 6. člena Direktive 2020/262/EU.  
 

Poglavitni razlog za spremembo zakona je prenos in 
uskladitev zakona z Direktivo 2020/262/EU in Direktivo 
2020/1151/EU. Več o novostih je navedeno v dokumentu 

objavljenem na spletni strani Finančne uprave RS.  
 

Vir: Povzeto po obvestilu Ministrstva za finance – Finančne 
uprave RS z dne 17. 12. 2021.  

M. S.  

 
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV 

PRAVNIH OSEB  

 

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je objavljen Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Zakon je začel 
veljati 13. novembra 2021, uporablja pa se za davčna 
obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.  
 

Kot izhaja iz 18. člena prehodnih in končnih določb se ne glede 

na spremenjena prvi in drugi odstavek 20. člena zakona 

oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za 
jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 
100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem 
obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.  

M. S. 

 
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI - PODALJŠANJE 

UKREPA DO 28. 2. 2022 

 

V nadaljevanju vas seznanjamo z obvestilom Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije glede podaljšanja pravice 
do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni.  

OBVESTILO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
»Obveščamo vas, da je bil dne 29. 12. 2021 v Uradnem listu 
RS, št. 206/2021, objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za 



preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in 

odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki je začel 

veljati  30. 12. 2021. ZDUPŠOP v 21. členu 
podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), zato lahko 
delavci pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi 
bolezni  uveljavijo do 28. 2. 2022 (po ZDUOP je ta pravica 
veljala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021).  
 

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o 
upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni 
zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno 

odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ 
enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o 
kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko 
obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času 

koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme 

opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja 

svojega bivanja.  
 

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila 

plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo 
od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme 
Proračuna Republike Slovenije. 
 

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski 
obliki najpozneje do 31. 5. 2022.« 
 

Vir: Povzeto po obvestilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije z dne 3. 1. 2022.  

K. F. 

 
IZ OBJAV MINISTRSTVA ZA FINANCE – FINANČNE UPRAVE RS  

  

Seznanjamo vas s sledečimi objavami Ministrstva za finance 

– Finančne uprave RS:  
 Navodilo o prvi spremembi Navodila o formalnostih, 

vezanih na plačevanje uvoznega DDV, št. 13/2016 in 
prečiščeno besedilo navedenega navodila. Navodilo je 
začelo veljati 1. 1. 2022.   

 Navodilo o obračunu davka na motorna vozila pri 

uvozu, št. 9/2021. To navodilo ureja pobiranje davka na 
motorna vozila (DMV) ob uvozu. Navodilo je začelo veljati 
1. 1. 2022.    

 Posodobljena verzija tranzitnega priročnika - 
postopek tranzita Unije omogoča, da se blago prepelje med 
dvema krajema na carinskem območju ali med več 

državami, udeleženimi v tranzitnem postopku, ne da bi bilo 

treba za blago plačati uvozne dajatve. Postopek tranzita je 
podrobneje opisan v tranzitnem priročniku. Obveščamo 
vas, da je posodobljena verzija tranzitnega priročnika v 
slovenskem jeziku, objavljena na internetni strani TAXUDA.  

 Pooblastila za nov slovenski avtomatiziran uvozni 
sistem (SIAIS2) - vsem deklarantom/uvoznikom/carinskim 
zastopnikom, ki v zunanjih pooblastilih eCarina že imajo 

urejena pooblastila za postopek SIAIS, se avtomatično doda 

še pooblastila za postopek SIAIS2 v produkcijskem okolju. 
Nadgradnja sistema pooblastil se je izvedla 27. 12. 2021. 
Navedeno pomeni, da prej navedenim gospodarskim 
subjektom ne bo potrebno izvajati nobenih dodatnih 
aktivnosti v zvezi z dodeljevanjem pooblastil za vlaganje 
uvoznih deklaracij v SIAIS2, razen če bi kdo želel spreminjati 

trenutna pooblastila.  
 Navodilo o spremembi Navodila o vračilu preveč 

plačanega DDV, kadar se DDV plačuje kot da bi bil 
uvozna dajatev, št. 11/2017 - dne 17. 12. 2021 je bilo 
na internetni strani FURS objavljeno Navodilo o spremembi 
Navodila o vračilu preveč plačanega DDV, kadar se DDV 

plačuje kot da bi bil uvozna dajatev, št. 11/2017 in 

Prečiščeno besedilo Navodila o vračilu preveč plačanega 
DDV, kadar se DDV plačuje kot da bi bil uvozna dajatev, št. 
11/2017. Navodilo je začelo veljati 1. 1. 2022.  

 

Vir: Povzeto po obvestilih Ministrstva za finance – Finančne 
uprave RS z dne 17. 12. 2021, 21. 12. 2021, 22. 12. 2021 in 
27. 12. 2021.  

M. S.   

 
NAPOVEDNIK ZAPOSLOVANJA ZA PRVO POLOVICO LETA 2022 

 

Zavod RS za zaposlovanje v raziskavi »Napovednik 

zaposlovanja 2021/II – Kaj delodajalci napovedujejo 
za slovenski trg dela za prvo polovico leta 2022?« 

predvideva kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne 
trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju.  
 

Ključni poudarki za prvo polovico leta 2022 so sledeči: 
 obeti delodajalcev so pozitivni, delodajalci 

napovedujejo 2,8-odstotno rast števila zaposlenih, 
predvidevajo približno 33.000 zaposlitev; 

 napovedana rast števila zaposlenih v dejavnosti G Trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil znaša 2 %; 
 v prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani zidarji, 

vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta 
dela v predelovalnih dejavnostih, varilci in prodajalci; 

 po napovedih bodo delodajalci iskali 1.035 prodajalcev in 
803 skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo; 

 s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je 

v preteklih šestih mesecih soočala že več kot polovica 
delodajalcev (51,2 %); 

 težave pri iskanju kandidatov po mnenju delodajalcev v 
največji meri izhajajo iz problematike pomanjkanja kadra 
na trgu dela; 

 ob koncu oktobra 2021 je bilo registriranih 66.654 

brezposelnih, kar je 0,8 % več kot septembra 2021 in 

20,3 % manj kot v oktobru 2020; 
 na ravni Slovenije je število delovno aktivnih v septembru 

2021 znašalo nekaj več kot 906.400, lahko govorimo o 
zgodovinsko visoki ravni zaposlenosti;  

 v Sloveniji je bilo v 3. četrtletju 2021 razpisanih več kot 
22.400 prostih delovnih mest, število prostih delovnih 

mest je tako doseglo najvišjo raven od leta 2008, odkar 
Statistični urad RS izvaja raziskovanje o prostih delovnih 
mestih, podobno o višanju števila objavljenih prostih 
delovnih mest govorijo tudi podatki ZRSZ – v prvih 
desetih mesecih leta 2021 so delodajalci sporočili ZRSZ 
130.258 prostih delovnih mest, kar je 31 % več kot v 
enakem obdobju leta 2020; 

 UMAR-jeva Jesenska napoved gospodarskih gibanj za 
naslednji dve leti predvideva nadaljevanje zmanjševanja 
brezposelnosti in nadaljevanje gospodarske rasti, kar bo 
skupaj z demografskimi dejavniki staranja prebivalstva 

(manjše generacije mladih, ki vstopajo na trg dela ne 
nadomestijo večjih generacij delovne sile, ki se 
upokojujejo) krepilo pomanjkanje ustrezne delovne sile. 

Povprečno število brezposelnih naj bi naslednje leto 
septembra znašalo 67.800, septembra 2023 pa 65.000 
oseb, medtem ko naj bi se stopnja registrirane 



brezposelnosti zmanjšala iz 7,7 % (septembra 2021) na 

6,9 % (septembra 2022), v septembru 2023 pa naj bi 

znašala 6,6 %. Glede na zadnje dostopne podatke (konec 
oktobra smo imeli 66.654 registriranih brezposelnih oseb) 
in pozitivne napovedi gospodarskih gibanj za prihodnja 
leta, bi v naslednjih letih lahko pričakovali še nekoliko 

nižje število brezposelnih kot napoveduje UMAR. 
 

Vir: Povzeto po dokumentu Zavoda RS za zaposlovanje 

»Napovednik zaposlovanja 2021/II – Kaj delodajalci 
napovedujejo za slovenski trg dela za prvo polovico leta 

2022?«, december 2021.  
K. F. 

 
 

 

NEŽIVILA 

 

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI 

 

Obveščamo vas, da je dne 31. 12. 2021 pričela veljati 
Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni 
embalaži (Uradni list RS, št. 208/21), ki uvaja sledeče 

spremembe: 

 spreminja se 9. člen veljavne Uredbe o embalaži in 
odpadni embalaži, in sicer tako, da je označevanje 
embalaže z oznakami embalažnih materialov po 
novem  prostovoljno. Če je embalaža izdelana iz 
embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, 
proizvajalec ali embaler pa se odloči, da jo bo označil, 
mora za označevanje uporabiti sistem prepoznavanja 

embalažnih materialov iz Odločbe 97/129/ES; 
 dopolnita se drugi odstavek 30. člena  in tretji odstavek 

31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki po 

novem določata, da morata proizvajalec in trgovec, ki 
svoje obveznosti PRO iz 29. člena te uredbe izpolnjujeta 
skupaj z drugimi proizvajalci ali trgovci, o sklenitvi 

pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno 

embalažo obveščati vse svoje kupce, razen 
potrošnikov, s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob 
dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže.  

 

Z navedeno Uredbo se torej ukinja obveznost označevanja 
embalažnih materialov ter navajanje izjave o sklenitvi 
pogodbe z DROE na maloprodajnih računih, s čimer je 
ministrstvo v celoti sledilo predlogom TZS, ki smo jih 
podali s ciljem lažje implementacije in enotne ureditve 
v vseh državah članicah.  

T. K. 

 
INDUSTRIJSKI PROIZVODI – OCENJEVANJE NOVEGA ZAKONODAJNEGA OKVIRA 

 

Evropska komisija je razpisala javno posvetovanje glede 
Novega zakonodajnega okvira (NLF) na področju 
industrijskih proizvodov. Javno posvetovanje poteka v 

obdobju od 13. decembra 2021 do 7. marca 2022.  
 

Cilj novega zakonodajnega okvira za industrijske proizvode v 
EU je izboljšati notranji trg blaga z izboljšanjem nadzora trga 

in kakovosti ugotavljanja skladnosti. Glede na razvijajoče se 
tehnološke razmere je namen te pobude oceniti, ali novi 
zakonodajni okvir še vedno ustreza svojemu namenu v 
digitalnem in krožnem gospodarstvu. Razprava je namenjena 
vsem deležnikom od industrije, trgovine do potrošnikov, 
nadzornim organom, organom za ugotavljanje skladnosti, 
združenjem in akademski sferi.  

Na podlagi vprašalnika in drugih analiz bo Evropska komisija 
v prihodnjih korakih, predvidoma enem letu pripravila predlog 
posodobitve NLF, z vidika prilagoditve novim tehnologijam, 

izzivom krožnega gospodarstva in digitalnega okolja. Del 
Uredbe (ES) 2008/765, ki se nanaša na nadzor na trgu je že 
bil posodobljen, sprejeta je bila Uredba (EU) 2019/1020 o 
nadzoru na trgu.  
 

Vabljeni k sodelovanju. Neposreden dostop do javnega 
posvetovanja je na voljo preko povezave:  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12654-Industrijski-proizvodi-ocenjevanje-
novega-zakonodajnega-okvira_sl.  

M. S.  

 
POJASNILO URADA RS ZA KEMIKALIJE GLEDE PRODAJE RODENTICIDOV 

 

V nadaljevanju vas seznanjamo s prejetim pojasnilom Urada 
RS za kemikalije na vprašanje člana TZS, ki se nanaša na 
prodajo rodenticidov. 
 

VPRAŠANJE TZS 
V prodajo bi dali rodenticide (vabe za miši, podgane) – ločeno 
od živil (na vrtnem oddelku). Ti so ustrezno označeni z 

deklaracijami, opozorili in oznakami. Zanima nas, ali jih sploh 
lahko prodajamo oziroma kakšni so pogoji za prodajo teh 
izdelkov.  
 

POJASNILO URADA RS ZA KEMIKALIJE  
»Antikoagulantni rodenticidi so že ocenjeni in odobreni po EU 
postopkih. V dovoljenju oziroma povzetku lastnosti 

biocidnega proizvoda, t.i. SPC je določen tudi kdo sme 
posamezni rodenticid uporabljati; uporabnik mora biti 
razviden tudi na etiketi.  
 

Rodenticidi so lahko dovoljeni ali za splošne uporabnike in/ali 
poklicne uporabnike in/ali usposobljene poklicne uporabnike.  

Če je rodenticid namenjen splošni uporabi, potem je 
lahko v prodaji ločen od živil (npr. na vrtnem oddelku). 
Običajno gre za rodenticide, ki vsebujejo manj kot 30 ppm 

aktivne snovi.  
 

Rodenticidi, za katere je bilo izdano dovoljenje za dostopnost 
in uporabo za poklicno uporabo, so lahko dostopni le pravnim 

in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, 
vključno s kmetijsko. Običajno gre za rodenticide, ki 
vsebujejo več kot 30 ppm aktivne snovi, npr. 50 ppm in se 
smejo dajati na trg in uporabo le poklicnim uporabnikom 
oziroma usposobljenim poklicnim uporabnikom. 
 

Rodenticide, za katere pa je bilo izdano dovoljenje za dostopnost 

in uporabo za usposobljene poklicne uporabnike, lahko 
uporabljajo le pravne in fizične osebe, ki poleg splošnih zahtev za 
poklicnega uporabnika izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 

16636, Storitve zatiranja škodljivcev – Zahteve in kompetence, 
kolikor v dovoljenju ni določeno drugače. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Industrijski-proizvodi-ocenjevanje-novega-zakonodajnega-okvira_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Industrijski-proizvodi-ocenjevanje-novega-zakonodajnega-okvira_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-Industrijski-proizvodi-ocenjevanje-novega-zakonodajnega-okvira_sl


Dostopnost rodenticidov za profesionalno uporabo je tako 

omogočena le po sistemu »B2B (business to business)«, v 

posebnih primerih pa je še dodatno omejena le na specializirane 
in posebej usposobljene uporabnike na podlagi potrdila oziroma 

dokazila o izpolnjevanju posebnega standarda.« 
 

Vir: Povzeto po odgovoru Urada RS za kemikalije z dne 20. 

12. 2021.  
M. S. 

 
 
 

JAVNI RAZPISI 

 

JAVNI RAZPIS P7 2021 – MIKROKREDITI  
 

V Uradnem listu RS, št. 209/21, je objavljen javni razpis P7 
2021 – MIKROKREDITI.  
 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje 
velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje 
ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z 

namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, 

predstavljenih v vlogi za financiranje.  
 

Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, 
spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje 

financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki 
se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in 

vodenja, ter nižjih zavarovalnih zahtevah.  
 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 
EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 
let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.  
 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Javni razpis ima prijavne 
roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 20. 1. 2022 
do 14. ure, 10. 2. 2022 do 14. ure in 1. 3. 2022 do 14. ure.  
 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu 
Slovenskega podjetniškega sklada.  

K. F. 

 
JAVNI RAZPIS P7C-2 2021 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 

COVID-19 NA GOSPODARSTVO  

 

V Uradnem listu RS, št. 209/21, je objavljen javni razpis 

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic 

epidemije COVID-19 na gospodarstvo. 
 

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Javnega 
sklada RS za podjetništvo. Namen produkta je zagotoviti hitro 

in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije 
nalezljive bolezni Covid-19 na gospodarstvo.  
 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek 
kredita znaša 50.000 EUR. Kredit lahko krije do 100 % 

vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z 
rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih 
mesečnih obrokih.  
 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano 
glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja 
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o 

standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, 
št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):  
 I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;  
 I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih 

nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;  

 I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;  

 I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;  

 N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 
potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;  

 N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;  
 R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter  
 H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

(pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz 
potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih 

prevozov ali registru licenc).  
 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Javni razpis ima 

naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal 
Sklada: 25. 1. 2022 do 14. ure, 25. 2. 2022 do 14. ure in 
25. 3. 2022 do 14. ure. Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 
oziroma do porabe sredstev.  
 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu 
Slovenskega podjetniškega sklada.  

K. F.

 
 
 

AKADEMIJA TZS 

 

A) SEMINAR »PRIPRAVE ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA 2021, DAVČNO 

POROČANJE, NOVOSTI V LETU 2022« - ONLINE, 25. 1. 2022 

 

Vljudno vas vabimo na spletni seminar »Priprave za 

izdelavo letnega poročila 2021, davčno poročanje, 
novosti v letu 2022«, ki bo potekal dne 25. 1. 2022 od 
9.00 do 13.00 ure.  
 

Seminar je namenjen predvsem trgovskim podjetjem in s.p.-
jem (računovodstva) ob pripravah za izdelavo letnega 
poročila 2021 ter davčnih poročil.  

PROGRAM SEMINARJA:  

1. Priprava letnega poročila za leto 2021 
 Obveznosti poročanja za gospodarske družbe in 

samostojne podjetnike 
 Merjenje in poročanje sredstev in obveznosti s 

poudarkom na obveznostih slabitve sredstev 

 Nekatere posebnosti pri pripravi izkaza poslovnega izida 



2. Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za 

leto 2021 

 Nekatere posebnosti pri prilagajanju prihodkov in 
odhodkov po davčni zakonodaji  
 Povečanje prihodkov 
 Zmanjšanje prihodkov 
 Povečanje odhodkov 
 Zmanjšanje odhodkov 

 Davčne olajšave s poudarkom na novostih v letu 2021 
 Investicijska olajšava 
 Olajšava za raziskovanje in razvoj in nov pravilnik 

o uveljavljanju olajšave za RR 
 Olajšava za zaposlovanje 
 Druge olajšave 

 Novosti pri olajšavi za prenesene izgube iz preteklih let 
 

3. Kako ravnati v primeru, če smo obdavčeni po 
normiranih stroških 

 

4. Vpliv interventnih ukrepov za omilitev posledic 
epidemije (PKP) na računovodsko in davčno 
poročanje v letu 2021 

 

5. Pregled nekaterih novosti v letu 2022 
 Sprememba ZDDPO-2S 
 Nekatere druge spremembe 

Predavateljica: ga. Marija Tomc Muc, BIRO BONUS 

Marija Tomc Muc je preizkušena računovodkinja in 

preizkušena davčnica, direktorica računovodskega servisa 
Biro Bonus. Ima dolgoletne izkušnje na področju 
računovodstva in davkov za gospodarske družbe in 
nepridobitne organizacije. Je tudi članica upravnega odbora 
Zbornice računovodskih servisov. Svoje znanje deli na 
številnih seminarjih, kongresih in delavnicah, hkrati pa je tudi 

predavala na nekaterih višjih in visokih šolah.  
 

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 40,00 EUR z 
DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 110,00 EUR na 

udeleženca z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri 
SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o 
plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 
Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane 
kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 
delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v 

primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas 

bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete 
elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne 
spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi 
zadostnega števila udeležencev. *Povezavo za udeležbo na 
seminarju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo 
posredovali eno uro pred izvedbo seminarja, zato je 

navedba e-naslova ob prijavi obvezna.  
M. S. 

 
B) ŠOLA DIGITALNEGA MARKETINGA S STROKOVNJAKI RED ORBIT – 26. JANUAR 2022 
 

Digitalnega marketinga se lotite celostno in strukturirano, pri 
čemer naj vas vodi največja certificirana Google ekipa 

strokovnjakov v Sloveniji. Red Orbit, Googlov certificiran partner, 

se ponaša z največjo certificirano Google Analytics ekipo, Google 
šampioni in desetletjem izkušenj v izobraževanju marketinških 
ekip znotraj podjetij. So organizatorji ene najbolj zvenečih 
konferenc digitalnega marketinga, inOrbit, v letu 2021 pa tudi 
partner projekta Grow Slovenia with Google, kjer je njihova 
predavanja poslušalo preko 7000 udeležencev. 
 

Vse te izkušnje kažejo, da je izobrazba v digitalnem 
marketingu postala ključnega pomena za preživetje na 
trgu nasploh, ne le v digitalnem svetu. 
 

2. DELAVNICA: SEO (OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI) 
ZA TRGOVCE - ONLINE, 26. 1. 2022 od 10.00 do 12.00 ure 
 

Optimizacija spletne strani (ang. SEO) je izraz, ki 

označuje aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom 
izboljšanja organskega obiska na spletni strani, 
boljšega umeščanja v iskalniku in posledično večje 
potrošnje porabnikov.  
 

V zadnjih letih se potrošnja čedalje bolj veže tudi na 
uporabniško izkušnjo v celoti, zato je SEO izredno 
pomemben za vaš uspeh.   
 

Lotili se bomo: 
 vprašanja, kaj sploh je SEO in katera so njegova področja, 
 ključnih elementov spletne strani, 
 zasnove spletne strani, da bo med prvimi zadetki na 

spletnih iskalnikih, 

 najpogostejših tehničnih napak spletnih trgovin, 
 postavitve učinkovite vsebinske strategije za visoko 

rangiranje in prodajno učinkovitost, 

 povezav na vašo stran z drugih strani (in zakaj je to sploh 
pomembno), 

 glavnih metrik, ki jih morate spremljati za uspešnost 
spletne strani. 

 

Predavateljica: Tjaša Perhavec 
Strokovnjakinja za vsebinski marketing in SEO (optimizacija 
spletnih strani), z večletnimi izkušnjami iz digitalnega 
marketinga in prodaje. Poskrbi, da s spletno stranjo niste 
zadovoljni samo vi, ampak tudi Google, ki tako pripelje 
uporabnike do vas. Njena specializacija sta predvsem e-

commerce in turizem.  
 

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 55,00 EUR z 
DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 110,00 EUR na 

udeleženca z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri 

SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo 
o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 
1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek 
vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite 
vsaj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice! Kotizacijo 
povrnemo tudi v primeru, da razpisane delavnice ne 

izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas 
prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko 
sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. 
Delavnica bo izvedena ob prijavi najmanj 25 udeležencev.  

K. F. 

 
C) SEMINAR »OSKRBOVALNE VERIGE Z DR. MARKOM BUDLERJEM, EKONOMSKA 

FAKULTETA, UL« - ONLINE, 27. 1. 2022 

 

Vljudno vas vabimo na spletni seminar na temo 
oskrbovalnih verig, ki ga bomo izvedli v sodelovanju z 
dr. Markom Budlerjem, predavateljem na Ekonomski 
fakulteti, UL, dne 27. 1. 2022 od 13.00 do 14.30 ure.  

Vas skrbi, da bodo trgovinske police prazne?  
 

Oskrbovalna veriga je močna toliko, kolikor je njen 

najšibkejši člen. Poskusite ga identificirati z nami in 



ugotovite, kako dogajanja na področju oskrbovalnih 

verig vplivajo tudi na vaše poslovanje. 
 

O trendih v 2022 tokratni predavatelj, dr. Marko Budler, pravi 
takole: »Če bi prihodnost lahko napovedovali, se ne bi 

zgodila.« 
 

Lahko pa jo soustvarjamo - tudi z nasveti s seminarja, 
na katerem bomo obravnavali: 

 dobre prakse slovenskih in tujih podjetij v dejavnosti 
trgovine (kot odziv na pandemijo Covida-19 in impulzivno 
povpraševanje), 

 izzive in priložnosti v virih konkurenčne prednosti 
trgovcev: sistem JIT (ravno ob pravem času), 
optimizacija zalog, preference uporabnikov idr., 

 napovedi po podatkih za segmente oblačila, tehnika, 
pohištvo itd., pričakovanja nabavnikov (cene surovin) in 
strokovnjakov v agroverigah,  

 ali je "bazen virov oskrbe in delovne sile" prazen? 
Strateške lokacije in priložnosti za re-/near-shoring 
trgovskih in proizvodnih podjetij. 

 

Predavatelj: dr. Marko Budler 
Dr. Marko Budler je predavatelj s področja logistike na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot član 
strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije ohranja 

tesen stik s prakso preko raziskovalnih in aplikativnih 
projektov, delavnic, konferenc in svetovalnega dela. Odlikuje 
ga celovit in kritičen pogled na aktualna dogajanja, napovedi 

prihodnjih trendov in koncepte, ki se uvajajo v teoriji in 

praksi. Pedagoško, raziskovalno in svetovalno dr. Budler 

obravnava področja, kot so trajnostni poslovni modeli, 
nabava z naročanjem, proizvodni management, mednarodna 
poslovna logistika in globalni management oskrbovalnih 
verig. Svoja razmišljanja dr. Budler dopolnjuje s projekti iz 
časa študija gospodarskega inženirstva in doktorskega študija 
operacijskih raziskav in logistik, kot mladi raziskovalec in član 

Združenja nabavnikov Slovenije pa tudi s številnimi podjetji o 
prenovi poslovnih modelov, vlogi logistike in nabave ter 
učinkovitega managementa oskrbovalnih verig za doseganje 
višje učinkovitosti in uspešnosti podjetij.  
 

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 45,00 EUR z 
DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 90,00 EUR na 
udeleženca z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri 
SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo 
o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 

1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek 
vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite 
vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo 
povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne 
izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas 
prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko 
sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar 

bo izveden ob prijavi najmanj 20 udeležencev.  
K. F. 

 
 
 

PRIJAVNICA 

 

Izberite seminar, ki se ga želite udeležiti (obkrožite): 
a) »Priprave za izdelavo letnega poročila 2021, davčno poročanje, novosti v letu 2022« - online, 25. 1. 2022 
b) delavnica: »SEO (optimizacija spletnih strani) za trgovce« - online, 26. 1. 2022  
c) »Oskrbovalne verige z dr. Markom Budlerjem, Ekonomska fakulteta, UL« - online, 27. 1. 2022 

 
Naziv in naslov podjetja: _________________________________________________________________________________ 
Davčna številka: ____________________________________      Matična številka: __________________________________ 
Telefon: ___________________________________________     E-naslov (OBVEZNO*): _____________________________ 
Ime in priimek udeležencev: 
1. ________________________________________________     E-naslov: ________________________________________ 
2. ________________________________________________     E-naslov: ________________________________________ 

3. ________________________________________________     E-naslov: ________________________________________ 
4. ________________________________________________     E-naslov: ________________________________________ 

 

Datum:  __________________________________________     Podpis odgovorne osebe: _____________________________ 
 
S  podpisom  potrjujemo,  da  so  prijavljene  osebe  predstavniki  navedenega  podjetja. Posredovane  osebne podatke  bomo  uporabljali 
samo za namen izvedbe tega seminarja in obveščanja prijavljenih na seminar ter posredovanje morebitnih gradiv.  

 

 
 
 

TRGOVINA V ŠTEVILKAH 

 

SEMAFOR KLJUČNIH PODATKOV O TRGOVINI 

 

Na TZS spremljamo in pripravljamo različne podatke iz javno 
dostopnih virov (npr. Statistični urad RS, Eurostat, AJPES, 
UMAR) o gospodarstvu, trgovini, potrošnikih, zaposlenosti itd. 
 

 OBVEŠČA: V mesecu 

decembru 2021 smo za vas na novo pripravili Semafor 

podatkov o trgovini, v katerem so na enem mestu na kratko 
povzeti nekateri ključni podatki o trgovini v Sloveniji in EU.  
 

Semafor je na voljo na spletni strani TZS: www.tzslo.si – 
zavihek »Aktualno« in ga bomo nadgrajevali, zato so 
dobrodošli tudi vsi vaši dodatni predlogi in mnenja na tem 
področju, ki nam jih prosimo posredujte na naslednji e-

naslov: info@tzslo.si.  
A. T. 

http://www.tzslo.si/
mailto:info@tzslo.si


INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI NA DROBNO IN V 

TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD POPRAVIL LE-TEH, ZAČASNI PODATKI 

 

  Nominalni indeksi Realni indeksi 

  
Okt 21 / 
Sep 21 

Okt 21 / 
Okt 20 

Okt 21 / 
Sep 21 1) 

Okt 21 / 
Okt 20 1) 

Okt 21 / 
Sep 21 1) 3) 

Okt 21 / 
Okt 20 1) 2) 

G Trgovina 108,1 124,6 105,5 111,9 101,5 113,3 

45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 101,0 96,6 99,3 92,1 97,4 95,8 

45.1+45.3+45.4 Motorna vozila, motorna kolesa, rezervni deli, 
oprema 

99,8 95,8 98,2 91,3 97,4 94,9 

45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 110,5 102,6 109,4 99,6 98,4 102,2 

46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 104,9 120,5 102,4 104,6 100,8 106,9 

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 114,9 143,7 111,8 132,8 112,6 134,2 

47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 104,3 111,7 103,0 109,9 101,0 110,7 

47.3 Motorna goriva v specializiranih prodajalnah 135,2 248,2 129,0 195,5 132,5 197,2 

47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 105,7 108,3 105,3 107,1 100,8 107,7 

47.11 Nespecializirane prodajalne, pretežno z živili 105,9 108,3 105,4 107,1 100,9 107,8 

47.2 Živila, pijače, tobačni izdelki v specializiranih prodajalnah 99,7 109,0 99,8 108,4 100,0 108,6 

47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z neživili, 
brez motornih goriv 

103,1 114,5 101,2 112,1 101,2 112,7 

47.19 Nespecializirane prodajalne, pretežno z neživili 102,0 101,7 100,1 100,6 100,3 100,2 

47.73+47.74+47.75 Farmacevtski, medicinski, kozmetični in 
toaletni izdelki v specializiranih prodajalnah 

98,7 107,5 98,0 105,6 98,6 107,0 

47.51+47.71+47.72 Tekstil, oblačila, obutev in usnjeni izdelki v 
specializiranih prodajalnah 

115,8 122,8 108,3 124,4 101,7 124,4 

47.43+47.52+47.54+47.59+47.63 Pohištvo, gospodinjske 
naprave, gradbeni material, avdio in video zapisi v specializiranih 
prodajalnah 

96,9 105,0 96,3 100,5 97,9 102,6 

47.41+47.42+47.53+47.61+47.62+47.64+47.65+47.76+47.77
+47.78 Računalniške, telekomunikacijske naprave, knjige, 
športna oprema, igrače ipd. v specializiranih prodajalnah 

105,2 133,7 103,0 127,8 105,5 128,0 

47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 109,6 121,9 107,0 120,9 99,6 122,2 

47.52+47.59 Trgovina s pohištvom, gradbenim materialom v 
specializiranih prodajalnah 

95,8 110,5 95,0 105,9 98,4 108,7 

47.43+47.54+47.63 Trgovina z gospodinjskimi napravami, avdio 
in video zapisi v specializiranih prodajalnah 

100,9 88,8 100,7 87,5 97,5 88,0 

47+45 Skupaj trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in 
popravila le-teh 

111,2 128,6 108,3 118,9 104,0 120,0 

 

1) V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.    
2) V podatkih je izločen vpliv koledarja.    

3) V podatkih je izločen vpliv sezone in koledarja.   

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, januar 2022.  
A. T. 

 
INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI NA DROBNO IN V 

TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD POPRAVIL LE-TEH, NOVI ZAČASNI PODATKI 

 

  Nominalni indeksi Realni indeksi 

  
Nov 21 / 
Okt 21 

Nov 21 / 
Nov 20 

Nov 21 / 
Okt 21 1) 

Nov 21 / 
Nov 20 1) 

Nov 21 / 
Okt 21 1) 3) 

Nov 21 / 
Nov 20 1) 2) 

45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 111,9 125,0 110,1 118,0 101,1 116,9 

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 95,6 157,6 94,5 142,0 99,6 141,0 

47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 99,6 130,3 99,5 126,4 100,4 126,6 

47.3 Motorna goriva v specializiranih prodajalnah 89,8 239,6 87,0 181,1 93,5 179,4 

47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 90,4 108,0 90,4 105,5 98,5 106,0 

47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z neživili, 
brez motornih goriv 

107,2 151,7 106,5 145,3 101,1 145,8 

 

1) V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.    
2) V podatkih je izločen vpliv koledarja.    

3) V podatkih je izločen vpliv sezone in koledarja.  

  

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, januar 2022. 
 A. T. 

 

 
 

»T – Informacije« so pripravili: Mija Lapornik, Barbara Krivic, Marjanca Simsič, Andrej Trdina, Tea Kušar in Karmen Fortuna. Uporaba in 

objava podatkov (delno ali v celoti) je dovoljena le z navedbo vira. Odgovorna urednica: Karmen Fortuna. Lektoriranje: Karmen Fortuna. 

Izdajatelj »T – Informacij« je Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167, Ljubljana, tel.: 01 5898 212 ali 01 5898 213, e – naslov: 

info@tzslo.si, spletna stran: www.tzslo.si, TRR TZS: SI03138-1000518803. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 

13/11 – UPB, s spremembami in dopolnitvami) se za to publikacijo plačuje 5 % davek na dodano vrednost. 


