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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 poravna-
ne 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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nikoli ni bila niti ni zaposlena na Finančni upravi RS. Spor-
na sporočila so zavezanci začeli prejemati v petek, 27. 1. 
2017. 

Zavezance opozarjamo, naj omenjene elektronske po-
šte ne odpirajo zaradi lastne elektronske varnosti in 
svetujemo, da si posodobijo antivirusno zaščito. 

Zavezance obveščamo tudi, da Finančna uprava RS dol-
žnike nikoli ne opominja po elektronski pošti, temveč le 
preko sistema eDavki oziroma pisno po navadni pošti. 
Več informacij o opominjanju najdete na povezavi: http://
www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/
Podrocja/Opominjanje/Opis/Podrobnejsi_opis1_izdaja_
Opominjanje.docx. Sicer lahko vsak zavezanec svoje mo-
rebitne odprte obveznosti do FURS preveri prek sistema 
eDavki (storitev eKartica) ali na pristojnem finančnem 
uradu. (vir: www.fu.gov.si)

Ne odpirajte lažnih elektronskih sporočil 
glede neplačanih obveznosti do FURS

Finančna uprava RS (FURS) je bila s strani zavezancev 
obveščena, da so ti iz elektronskega naslova FURS dobi-
li opomine zaradi neplačanih obveznosti. Vse zavezan-
ce opozarjamo, da gre za lažna sporočila, ki so poslana 
iz lažnega elektronskega naslova in da je v sporočilu 
virus. Zavezance prosimo, naj sporočila zavržejo in jih 
zaradi lastne varnosti ne odpirajo. 

Na FURS zadevo še preiskujemo in vseh informacij še ni-
mamo, zaradi zaščite zavezancev pa posredujemo do zdaj 
zbrane informacije. Elektronska sporočila, ki jih dobivajo 
zavezanci, izgledajo, kot bi jih poslala Finančna uprava 
RS iz elektronskega naslova gfu.fu@gov.si, vendar temu 
ni tako. Gre za ponarejen naslov pošiljatelja (t.i »email 
spoofing«). Zaenkrat smo na FURS ugotovili, da so bila 
sporočila poslana iz tujine in da vsebujejo tudi datoteko 
s končnico .xls, ki vsebuje virus (trojanski konj). Prav tako 
v sporočilu navedena finančna kontrolorka ne obstaja, 

 

Tudi v letu 2017 podjetjem hiter in 
enostaven dostop do mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) tudi letos ponuja mikro 
in malim podjetjem mikrokredit do višine 25.000 EUR z 
zelo ugodno obrestno mero. SPS je v Uradnem listu RS 
št. 3/2017 objavil prvi javni razpis v letu 2017, in sicer P7 
2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni 
krediti omogočajo mikro in malim podjetjem hiter in eno-
staven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. 
Stroški odobritve kredita pa se ne zaračunajo.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in 
malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrej-
ših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo 
ugodnimi pogoji, ki so: 
•	 nižje	zahteve	po	zavarovanju
•	 nižja	obrestna	mera	(fiksna	1,4	%)
•	 ročnost	kredita	do	60	mesecev
•	 možnost	koriščenja	moratorija	do	6	mesecev

•	 kredit	lahko	krije	do	največ	85	%	vrednosti	upravičenih	
stroškov projekta, a največ 25.000 EUR

•	 stroški	kredita	se	NE	zaračunavajo

Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja, s 
sedežem v Republiki Sloveniji: organizirana kot gospo-
darske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe 
ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom social-
nega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podje-
tništvu, imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na dva prijav-
na roka, in sicer 10.2.2017 in 10.6.2017 za upravičene 
stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu P7 
2017- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki ga naj-
dete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=51.

 

Objavljena javna razpisa 
Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

 V Uradnem listu Republike Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017  
je Sklad objavil dva razpisa in sicer:
 
1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim pod-
jetniškim projektom na problemskih območjih v Republi-
ki Sloveniji (razpisano 10,0 mio posojil)
Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter 

zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problem-
skem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in pro-
jekt. 
- upravičena območja: problemsko območje Maribora s 

širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hra-
stnik, Radeče,Trbovlje

 -  višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar 
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ne višja kot 1.000.000,00 EUR
 -  fiksna obrestna mera: 0,01 % letno
-   največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij
-  upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, 

nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%)
-  šrvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom 
in projektom na področju obdelave in predelave lesa (razpi-
sano 5,0 mio posojil)
Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter 
zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi 
projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Slove-
niji.
- upravičeno območje: vsa Slovenija.

- višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 
1.000.000,00 EUR

-  obrestna mera:  pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pri-
bitek od 0,60% do 1,00%  oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 
0,80% letno

-  pri lesarstvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 
0,80% oz. ROM +pribitek od 0,10% do 0,50% letno

 -  največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij
-  upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, 

nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..
-  prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.
 
Več informacij o objavljenih razpisih je objavljenih na spletni 
strani sklada: www.regionalnisklad.si, kontakt:  01/836-19-
53, e-naslov: www.regionalnisklad.si.

SPIRIT Slovenija objavila seznam skupinskih 
sejemskih nastopov v tujini v letu 2017
Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega 
interesa slovenskih podjetij pripravila seznam skupinskih 
predstavitev slovenskega gospodarstva na 12 mednaro-
dnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2017. Vabila za 
posamezne sejme bodo objavljena na spletnih straneh: 
www.izvoznookno.si in www.spiritslovenia.si, kjer je 
objavljen tudi seznam sejmov. SPIRIT Slovenija je maja 
lani objavila javno vabilo podjetjem za posredovanje in-
teresa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v 
tujini v letu 2017. Na podlagi prejetih predlogov je sesta-
vila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospo-
darstva na 12 mednarodnih sejmih v tujini.

SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev sloven-
skega gospodarstva zagotavlja organizacijo in izved-
bo predstavitve, krije stroške zakupa neopremljenega 
razstavnega prostora, stroške vpisa v sejemski katalog 
in stroške zakupa tehničnih priključkov za potrebe de-

lovanja skupinske stojnice, v času priprav na skupinsko 
predstavitev s podjetji izvede pripravljalne sestanke in 
podjetjem svetuje. Stroške prevoza eksponatov in posta-
vitve razstavnega prostora ter ostale dodatne stroške kri-
jejo podjetja sama. V času priprav na sejem za sodelujoča 
podjetja med drugim izvede številne aktivnosti in jim na 
ta način olajša priprave na sejemsko predstavitev. Pod-
jetja se lahko zato bolj osredotočijo na aktivnosti, ki so 
neposredno povezane z njihovimi poslovnimi partnerji in 
potencialnimi novimi obiskovalci.

V letu 2016 je SPIRIT Slovenija organiziral skupinske pred-
stavitve slovenskega gospodarstva na 15 mednarodnih 
sejmih v tujini, ki se jih je udeležilo 146 slovenskih podje-
tij oziroma razstavljavcev. Za potrebe skupinskih predsta-
vitev je bilo zakupljenih 2546 m2 razstavnega prostora, 
podjetja pa so na osnovi novo pridobljenih poslovnih 
kontaktov ustvarila tudi nove posle.

 

Avstrijski organi so objavili uradno stran 
za napotitve na delo v Avstrijo
Avstrijski organi so objavili uradno stran za napotitve na 
delo v Avstrijo. Platforma za napotitev na delo je name-
njena obveščanju podjetij in njihovih delavcev o napoti-
tvi in posredovanju dela delavcev v Avstrijo.

Zaradi vedno večje mednarodne delitve dela in preple-
tenosti gospodarskih dejavnosti podjetja vedno pogo-
steje uporabljajo delavce iz drugih držav. Podjetja svoje 
delavce napotijo ali posredujejo kot začasno zaposlene 
delavce v drugo državo, da lahko dosežejo gospodarske 
rezultate in tam začasno delajo. Evropska unija in Avstrija 
- kot ena od članic EU - sta zavezani načelu, da za delavce, 
ki so bila napoteni v drugo državo, veljajo enaki delovni 
pogoji kot za vse ostale delavce v tej državi.

Podjetja zunaj Avstrije, ki delavce napotijo ali posredujejo 
v Avstrijo, morajo zato upoštevati lokalne pogoje glede 
minimalne plače in druge delovnopravne predpise, ki ve-
ljajo v Avstriji. Na spletnem mestu:  
http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_35.0/
domov boste našli informacije o pogojih glede minimal-
ne plače in delovnopravnih predpisih v Avstriji ter ukre-
pih, ki jih je treba sprejeti, da se zagotovi njihovo upo-
števanje.
Posamezni tematski sklopi in razdelki vsebujejo odgovo-
re na vprašanja, kot so: 
•	 katere	predpise	je	treba	upoštevati	pri	napotitvi	in	posredova-

nju delavcev v Avstrijo in kateri zahtevki so pri tem na voljo?
•	 kateri	postopki	so	predvideni?
•	 katere	ustanove	so	pristojne	in	lahko	pomagajo?
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SID banka opozarja: Pazite na lažne posrednike

SID banka opozarja, da se je konec lanskega leta in začetek letošnjega leta na njih obrnilo več predstavnikov mikro pod-
jetij, ki so jim povedali, da je do njih pristopil samooklicani »zunanji sodelavec SID banke« z obljubo, da jim bo proti pla-
čilu pripravil elaborat za pridobitev nepovratnih sredstev SID banke. Storilec je svojo obljubo podkrepil s ponarejenimi 
dokumenti in podpisi SID banke, od zainteresiranih oseb pa vnaprej zahteval plačilo v gotovini. 
Zato v SID banki opozarjajo na take poskuse prevar in dodajajo, da programi SID banke ne omogočajo pridobitve nepo-
vratnih sredstev. Ob tem dodajajo, da vse morebitne posrednike, ki k vam pristopijo z obljubo o pridobitvi sredstev SID 
banke, predhodno preverite pri SID banki (telefonska številka: (01) 200 74 80).

Sekcija frizerjev - 
ogled sejma COSMOPROF 2017 v Bologni
Sekcija frizerjev pri OZS organizira ogled sejma Cosmoprof 
Bologna 2017, vodilnega frizerskega sejma. Mednarodni 
frizerski in kozmetični sejem v Bologni poteka od 17. do 
20.3.2017. 
V sodelovanju s turistično agencijo sekcija organizira eno-
dnevni ogled sejma v nedeljo 19.3.2017 ter tudi dvodnevno 
strokovno ekskurzijo 19. in 20.3.2017, oboje bo izvedeno 
ob zadostnem številu prijavljenih. Sekcija frizerjev pri OZS 
sofinancira del stroškov članom sekcije in njihovim zapo-
slenim, ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ, zato 
je cena za člane sekcije frizerjev ugodnejša. Odhod je iz Lju-

bljane, ob zadostnem številu prijav z doplačilom 20€, pa tudi iz 
Ptuja in Maribora. Več o sejmu, ki v letu 2017 praznuje že 50-ti 
jubilej, si lahko preberete na povezavi www.cosmoprof.com. 
Doplačilo: Vstopnica za sejem stane v predprodaji 30 EUR. Vsto-
pnice naročite sami on line, po prejemu obvestila o zagotovlje-
nem odhodu, s strani agencije na povezavi http://www.cosmo-
prof.com/tickets-3/. Podrobnejše informacije in prijavnico naj-
dete na spletni povezavi http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/
Sekcijeinodbori/Sekcijafrizerjev/Aktualno.aspx. Za dodatna 
vprašanja se lahko obrnete na Sekretarko sekcije pri OZS, ga 
Vlasta Markoja, 01/5830571 ali vlasta.makoja@ozs.si.

Sekcija kozmetikov – Kongres kozmetikov – 1. in 2. april 2017
Sekcija kozmetikov pri OZS organizira KONGRES KOZMETIKOV, 
ki bo potekal v soboto 1. in nedeljo 2. aprila 2017 v Hotelih 
Bernardin v Portorožu z zanimivim programom z aktualnimi 
temami. V preddverju dvorane Europa se bo predstavilo veliko 
pokroviteljev in razstavljavcev, kjer bodo predstavili različne 
kozmetične izdelke in opremo za kozmetične salone. Že prvi 
dan kongresa bo Katarina Železnik Logar udeležencem pred-
stavila  popis obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu 
in obvezne interne akte za delodajalce, ki jih bodo na kongresu 
prejeli udeleženci. Predstavnica zavoda za zaposlovanje RS bo 
na kratko govorila o ukrepih, spodbudah in stanju brezposel-
nih na področju kozmetike. Častna gostja kongresa bo člani-
ca CIDESCO gospa Christine Scheib iz Švice, ki bo predstavila 
novo face metodo za mlajši izgled obraza. Med drugim bomo 
predstavili novosti iz področja manikure in področja naprav, 
za uporabo v kozmetičnih salonih. Poleg ostalih razstavljavcev  
bosta novosti predstavila tudi dva generalna pokrovitelja: 
-  Kozmetika Afrodita, ki bo predstavila dermo-kozmetične 

izdelke za napredno anti-age nego obraza 
- Bella by Nives z London lash Professional, ki bo predstavila 

trende novosti in nevarnosti nestrokovne izvedbe podaljše-
vanja trepalnic.

V soboto zvečer bo druženje ob glasbi v restavraciji hotela.V 
nedeljo bo Matej Špehar govoril, kako omrežiti stranke na 
spletu in jih pripeljati v salon. Mojca Janežič bo predstavila vse 
o različnih pilah in tehnikah piljenja. Zaključili bomo s preda-
vanjem Tine Lasič Andrejevič o ličenju za različne priložnosti 
v okolju osebnih storitev in kako uspešno prodajati izdelke 
strankam.
V hotelu so pripravili za udeležence kongresa ugodnejše cene. 
Vse ostale informacije in orijave najdete na spletni strani OZS 
na povezavi http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica
?id=a0Nb000000xcYAIEA2. Za vsa vprašanja se lahko obrnete 
na sekretarko sekcije pri OZS, ga. Vlasto Markoja, telefon 01/ 58 
30 571, vlasta.markoja@ozs.si

Sekcija lesnih strok – povabilo k sodelovanju s Šolskim centrom Celje

Deska za trening plezalcev »fingerboard« (foto ŠCC)

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega 
centra Celje se je v začetku leta 2016 opremila z najsodob-
nejšim  lesno obdelovalnim 5 osnim CNC strojem. Šola bi že-
lela sodelovati z mizarji pri izdelavi inovativnih posameznih 
izdelkov ali delov izdelkov. Delo bi izvajali v okviru pouka 
dijakov programa gradbeni tehnik in programa tesar, zato 
sodelovanje naj ne bi bilo tržno usmerjeno. 
Za informacije in dogovor se obrnite na: Irena Posavec, 
irena.posavec@sc-celje.si, T: 041-542-852.
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Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, 
instalaterjev-energetikov ter slikopleskarjev, 
fasaderjev in črkoslikarjev

V Zrečah se je odvijalo strokovno srečanje štirih strokov-
nih sekcij. V uvodnem delu so na okrogli mizi govorili o 
možnosti uvedbe paritetnega gradbenega sklada v Slo-
veniji. Prevladalo je skupno stališče, da v Sloveniji potre-
bujemo svoj paritetni sklad. Na ta način slovenski delo-
dajalci, ki storitve opravljajo v Avstriji, za svoje delavce ne 
bi imeli dvojnih stroškov. Poleg okrogle mize in sobotnih 
predavanj so udeleženci strokovne teme poslušali ločeno 
po posameznih sekcijah. 

Gradbinci so spoznavali predvidene spremembe grad-
bene zakonodaje, govorili so še o temeljenju nizkoener-
gijskih in pasivnih stavb, o smernicah masivne opečne 
gradnje, hidroizolacijah v gradbeništvu, sanacijah v grad-
beništvu ter o gradnji objektov iz križno lepljenih plošč. 

Članom sekcije kleparjev in krovcev je bil predstavljen 
nov Kleparsko-krovski priročnik z normativi in pravili, 
spoznali so novo izolacijsko polnilo v fasadah in strešnih 
panelih, govorili o izvedbi naklonov ravne strehe, prei-
skavah zamakanj ravnih streh, smernicah masivne opeč-
ne gradnje in se spraševali, zakaj prihaja do napak pri te-
snjenju in lepljenju. 

Člani sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev 
so z davčnih svetovalcem mag. Johannom Picejem govo-
rili o novostih avstrijskega zakona o preprečevanju dum-
pinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čez-
mejnega poslovanja in spoznavali, kako izolirati fasado 
z uporabo poliuretanskega lepila namesto cementnega. 

Sekcija instalaterjev-energetikov pa je za svoje člane 
pripravila predstavitev dejavnosti Slovenskega združenja 
za požarno varnost in tehničnih smernic za požarno var-
nost  ter predstavitev novega informativnega cenika za 
strojne inštalacije in programa za sestavo popisov del in 
normativov. 

Letos je večerni program bil obarvan bolj slovesno kot 
sicer, saj so zbrani obeležili 20-letnice delovanja kar treh 
sekcij. Pred dvajsetimi leti so bile namreč ustanovljene 
sekcija gradbincev, sekcija instalaterjev-energetikov in 
sekcija kleparjev krovcev, saj so obrtniki posameznih de-
javnosti ugotovili, da bodo povezani v sekcijo lažje obrav-
navali strokovne teme in reševali probleme v dejavnosti. 
Članom vseh treh sekcij je najprej čestital predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, nato 
pa so posamezne sekcije podelile priznanja članom za 
njihov prispevek pri delovanju sekcije. 

Tako so Bronaste ključe OZS prejeli naslednji člani OOZ 
Celje: Franc Meža (sekcija gradbincev), Stane Razgor-
šek (sekcija instalaterjev-energetikov) in Rudi Rudnik 
(sekcija kleparjev in krovcev).

Slovesnost so zaokrožili s podelitvijo Znakov odličnosti v 
gradbeništvu, ki so bili podeljeni podjetjem iz gradbene 
dejavnosti, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odlič-
nosti, dosegajo uravnotežene rezultate poslovanja, delu-
jejo družbeno odgovornosti ter stremijo k razvoju in viso-
ki kakovosti izdelkov in storitev. Srebrni znak odličnosti 
je prejelo tudi podjetje KROV STORITVE d.o.o. iz Celje. 

Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Vir: E. Mihelič,OZS

 Gradbinci, tretji z leve Franc Meža (Foto: OZS)

 Instalaterji-energetiki, drugi z desne Stane Razgoršek (Foto: OZS)

Kleparji in krovci, drugi z leve Franček Stropnik (Foto:OZS)

Prejemniki znakov odličnosti, tretji z desne predstavnik Krov 
storitve d.o.o. Celje (foto:OZS)
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec januar 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2016 
1.687,64 €. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 
2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za pre-
račun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna 
stopnja davkov in prispevkov v letu 2015 je 34,88 % (Ur.l. RS 
19/2016). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2017(Ur.l. RS št. 
79/2016):

  

nad do

668,44 16%

668,44 1.700,00 106,95 +27% nad 668,44

1.700,00 4.000,00 385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 2.477,03

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2017 dalje znaša  804,96 €  (Ul.RS 62015 in 
92/2015).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec JANUAR 2017 21 delov-
nih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur. Regres za prehrano za-
sebnika 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	

1.4.2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) 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 8,31 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,93 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € 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) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – januar  2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

58 % PP** 3,5 PP***

902,42 5.445,62

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 933,53  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   139,87 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   79,86 481,94

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 219,73 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,90 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,90 5,45

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,80 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,26 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,54 3,27

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,80 10,89

Skupaj drugi prisp.    3,60 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ    348,89 2.080,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače: 58 % od  
PP2015   1.555,89 EUR = 902,42 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.555,89 EUR x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ najpozneje do 15. 
dne v mesecu za pretekli mesec, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, plačati pa najpozneje 
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 
1.3.2015 dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 14. členu ZPIZ-2 v 
prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove uporablja znesek povprečne plače predpre-
teklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta, v nasprotnem primeru je potrebno 
plačati razliko do minimalne osnove.

Ker je bila povprečna mesečna plača v letu 2015  1.555,89 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri iz-
plačilih plač in nadomestil od 1. marca 2016 dalje 809,06 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša. 
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za potrebe 
pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 18,33 EUR in od zneska  
809,06 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.


