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

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

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

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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

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

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

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

 

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

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Javni razpis P1 plus 2018 - Garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere
Slovenski	podjetniški	sklad	(SPS)	je	v	Ur.listu	RS	št.	9/2018	
objavil	javni	razpis	za	odobravanje	garancij	za	zavarova-
nje	 bančnih	 kreditov	 z	 oznako	 P1	 plus	 2018.	 Skupno	 v	
višini	79,2	mio	EUR	razpisanih	garancij	s	subvencijo	obre-
stne	mere	bodo	tudi	letos	preko	SPS	lahko	najemala	mi-
kro,	mala	in	srednje	velika	podjetja	(v	nadaljevanju	MSP)	
za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta 
način	bo	MSP	tudi	letos	omogočen	lažji,	hitrejši	in	cenejši	
dostop	do	bančnih	kreditov,	 saj	SPS	pri	najemu	kredita	
vstopa	kot	garant,	ki	podjetju	zagotovi	60	%	ali	80	%	za-
varovanje	bančnega	kredita.	Hkrati	z	zelo	ugodnim	zava-
rovanjem	bančnega	kredita	z	garancijo	SPS	bodo	podje-
tja	deležna	tudi	znižane	obrestne	mere,	ki	je	v	okviru	treh	
kreditno - garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo 
razvitosti	podjetja	in	glede	na	starost	podjetja.	6	mesečni	
EURIBOR	znaša:
•	 0,65	%	ali	0,90	%	za	zavarovanje	klasičnih	projektov,
•	 0,65	%	za	zavarovanje	tehnološko	inovativnih	projek-

tov
•	 1,15	%	za	zavarovanje	dejavnosti	iz	šifre	G

Na	razpis	se	lahko	prijavijo	mikro,	mala	in	srednje	velika	
podjetja,	s	sedežem	v	Republiki	Sloveniji,	ki:

•	 se	kot	pravne	ali	fizične	osebe	ukvarjajo	z	gospodar-
sko	 dejavnostjo	 in	 so	 organizirane	 kot	 gospodarske	
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge 
ali	 zavodi,	 ter	 socialna	podjetja	 (so.p)	 s	 statusom	go-
spodarske družbe

•	 imajo	vsaj	1	zaposlenega	za	poln	delovni	čas	in	manj	
kakor 250 zaposlenih

•	 letni	promet	ne	 sme	presegati	 50	mio	 EUR,	bilančna	
vsota	pa	ne	43	mio	EUR

Celoten razpis in informacije najdete na spletni strani 
SPS:	http://www.podjetniskisklad.si.  

Roki za predložitev vlog so: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 
5.,	1.6.,	15.	6.,	1.	7.,	1.	9.,	15.	9.,	1.	10.,	15.	10.	2018.	Javni 
razpis bo odprt do 15.10.2018 oz. do porabe sredstev. V 
primeru,	da	bodo	vsa	razpisana	sredstva	porabljena	pred	
15.10.2018,	 bo	 Sklad	 objavil	 zaprtje	 razpisa	 v	Uradnem	
listu	Republike	Slovenije.

 

Nova praksa ZZZS pri napotitvah
Skoraj	mesec	in	pol		je	že	minilo	od	začetka	uporabe	Za-
kona	 o	 čezmejnem	 izvajanju	 storitev.	 Zakon	 je	 močno	
omejil uporabo instituta službenih poti in zaostril pogoje 
za	izdajo	potrdila	A1.	Službene	poti	se	obravnavajo	zelo	
restriktivno	in	v	omejenih	primerih.	Zato	se	večina	stori-
tev,	ki	jih	opravljajo	delodajalci	v	tujini,	šteje	kot	napotitev	
na	delo	v	tujino.	Pred	napotitvijo	pa	je	potrebno	pridobiti	
potrdilo	A1,	 ki	 potrjuje,	 da	 se	 za	napotenega	delavca	 v	
času	čezmejnega	izvajanja	storitve	še	naprej	uporabljajo	
predpisi	o	socialni	varnosti	države	članice	EU,	v	kateri	ima	
delodajalec sedež.
 
Elektronsko poslovanje
Postopek za izdajo potrdila A1 poteka preko portala 
eVem.	Delodajalec	preko	portala	vloži	vlogo,	in	sicer	naj-
več	30	dni	pred	predvidenim	začetkom	opravljanja	stori-
tve.	Delodajalec	mora	vlogi	priložiti	še:
-	 kopijo	pogodbe	o	 zaposlitvi,	 kjer	 so	urejene	pravice	

delavca,	ki	je	napoten	na	delo	v	tujino	in
-	 izjavo,	 dano	 pod	 kazensko	 in	 materialno	 odgovor-

nostjo,	da	v	Sloveniji	običajno	opravlja	dejavnost	 ter	
da	ne	gre	za	primere,	v	katerih	predpisi	EU,	ki	ureja-

jo	koordinacijo	sistema	socialne	varnosti,	izključujejo	
možnost	 napotitve	 oziroma	 čezmejnega	 opravljanja	
storitev.

 
Upravni postopek
Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	o	vlogi	za	 izdajo	po-
trdila	 A1	 odloča	 v	 upravnem	 postopku.	 Rok	 za	 izdajo	
odločbe	je	5	delovnih	dni	od	prejema	popolne	vloge.	Ali	
bo	vlogi	ugodeno,	je	odvisno	od	izpolnjevanja	zakonskih	
pogojev.	Če	so	pogoji	izpolnjeni,	Zavod	izda	potrdilo	A1	
za	čas	trajanja	napotitve.	V	nasprotnem	primeru	pa	zavr-
ne	 izdajo	potrdila	A1.	 Zoper	odločbo	ni	mogoče	 vložiti	
pritožbe,	možen	je	zgolj	upravni	spor.
 
Sprememba zavarovalne podlage
Delavec,	 ki	 odhaja	na	delo	 v	 tujino	dobi	 s	prvim	dnem	
napotitve	lastnost	napotenega	delavca.	Skladno	s	tem	se	
mu	takoj	spremeni	zavarovalna	podlaga	iz	001	v	002.	To	
se	zgodi	»avtomatično«,	brez	vložitve	obrazca	M1	s	strani	
delodajalca.	Vendar	pa	mora	delodajalec	vložiti	obrazec	
za	spremembo	zavarovalne	podlage	iz	002	v	001,	torej	v	
obratni smeri.
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Očetovski dopust 2018 bo trajal 30 dni
Že	 v	 letu	 2016	 se	 je	 	 začelo	 postopno	 preoblikovanje	
neplačanega	očetovskega	dopusta	v	plačanega.	Plačani	
očetovski	dopust	se	 je	tako	najprej	podaljšal	s	15	na	20	
dni,	v	letu	2017	na	25,	v letu 2018 pa na 30 dni. Vendar pa 
se	hkrati	skrajšuje	neplačani	očetovski	dopust,	ki	ga	lahko	
očetje	koristijo	do	dopolnjenega	3.	leta	otrokove	starosti.	
Leta	2016	 je	bil	 ta	dolg	50	dni,	 letos	25,	v	 letu	2018	pa	
neplačanega	očetovskega	dopusta	ne	bo	več.	Očetovski	
dopust 2018 bo torej trajal 30 koledarskih dni, za katere 
bo	država	očetom	zagotovila	očetovsko	nadomestilo.	Pri-
hodnje	leto	pa	bo	vsem	staršem	pripadala	tudi	pomoč	ob	
rojstvu	otroka	in	otroški	dodatek.

 

Kako se koristi očetovski 
dopust 2018?
Prvih	 15	 koledarskih	 dni	 očeto-
vskega	 dopusta	 mora	 oče	 izra-
biti do šestega meseca otroko-
ve	starosti.	Od	1.1.2018	 ima	oče	
pravico	še	do	15	koledarskih	dni	
plačanega	očetovskega	dopusta,	ki	ga	mora	izrabiti	v	str-
njenem	nizu	po	koncu	starševskega	dopusta,	najkasneje	
pa	do	konca	prvega	razreda	osnovne	šole	otroka.	Kot	po-
jasnjujejo	na	Ministrstvu	 za	delo,	pa	 se	bo	verjetno	ko-
riščenje	očetovskega	dopusta	spremenilo	v	prvi	polovici	
leta 2018 zaradi spremembe zakonodaje. 

(Vir:	http://www.mddsz.gov.si/).

 

Višina prispevka za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov zaradi 
neizpolnjevanja kvote za leto 2018
Obveznost	za	prispevek	zapade	v	plačilo	do	zadnjega	dne	v	mesecu	za	obveznost	iz	preteklega	meseca.	Delodajalec,	
zavezanec	h	kvoti,	ki	ne	 izpolni	kvote,	mora	do	vključno	zadnjega	dne	v	mesecu	za	pretekli	mesec	plačati	v	Sklad	
prispevek	za	vzpodbujanje	zaposlovanja	invalidov	v	višini	70%	minimalne	plače	za	vsakega	invalida,	ki	bi	ga	moral	
zaposliti	za	izpolnitev	predpisane	kvote.	Minimalna	plača	1.1.2018	dalje	je	842,79 €, 70% znaša 589,95 €. 

(Vir: http://www.jpi-sklad.si).

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih 
najemnih poslih
Z	uveljavitvijo	novega	Zakona	o	množičnem	vrednotenju	
nepremičnin	–	ZMVN1	(Uradni	 list	RS,	št.	77/17)	 je prene-
hala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o naje-
mnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Na-
jemodajalci fizične osebe so dolžni geodetski upravi sporočiti 
le še podatke o sklenjenih najemnih poslih za leto 2017.

Za	najemne	posle	s	stavbami	in	deli	stavb,	ki	jih	najemoda-
jalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi 
osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati Fi-
nančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero doho-
dnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Za 
posle,	ki	jih	bodo	najemodajalci	–	fizične	osebe	sklenili	od	1.	
januarja	do	31.	decembra	2018	z	najemojemalci	-	fizičnimi	
osebami	bodo	dolžni	poročati	Finančni	upravi	RS	prihodnje	
leto	ob	oddaji	napovedi	za	leto	2018.
Za	najemne	posle	s	stavbami	in	deli	stavb,	ki	jih	najemoda-
jalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - pravnimi 
osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki 
se	v	skladu	s	predpisi,	ki	urejajo	davčni	postopek,	štejejo	kot	
plačniki	davka	v	obračunu	davčnega	odtegljaja	dohodnine	
od	dohodka	iz	oddajanja	premoženja	v	najem,	so	od	uve-
ljavitve	zakona	dolžni poročati najemojemalci. Za posle, 

ki	so	jih	najemodajalci	–	fizične	osebe	sklenili	od	1.	januar-
ja	2018	dalje	z	najemojemalci	-	pravnimi	osebami	oziroma	
samostojnimi podjetniki so dolžni poročati najemojemalci.

Z	uveljavitvijo	zakona	je	prenehala	tudi	obveznost	poroča-
nja lizingodajalcev o	aneksih	k	pogodbam	o	finančnem	
lizingu	in	predčasnih	prekinitvah	ali	odpovedih	pogodb	o	
finančnem	lizingu.	Po	novem	je	treba	v	Evidenco	trga	ne-
premičnin poročati le še o najemnih poslih, ki so sklenjeni 
za najmanj 6 mesecev.

Globe za kršitve
Pravna	oseba	mora	v	predpisanem	roku,	to	je	do	15.	dne	v	
mesecu	po	mesecu,	v	katerem	je	bil	sklenjen	najemni	prav-
ni	posel	ali	dodatek	k	najemni	pogodbi,	na	svoje	stroške	po	
elektronski	poti	v	evidenco	trga	nepremičnin	(GURS),	posre-
dovati	podatke	za	vsak	najemni	pravni	posel	oziroma	more-
bitno spremembo trajanja najema oziroma najemnine.
 
Če	pravna	oseba	v	roku	ne	sporoči	podatkov	v	evidenco	
trga	nepremičnin	oziroma	sporoči	nepravilne	podatke,	se	
kaznuje z globo od 1.200 do 15.000 EUR. 

(Vir: www.gu.gov.si). 
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO

KAJ PRINAŠA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
(GDPR)?

V ČETRTEK, 12. 4. 2018, OB 10.00 
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

Konec maja 2018 mora biti poslovanje usklajeno s Splošno uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR). Obveznosti iz Uredbe niso razdeljene glede 
na velikost podjetja, kar pomeni, da bodo tudi manjša in srednja podjetja morala prilagoditi svoje 
poslovanje. Ne glede na to, ali bodo pri ureditvi področja poiskala zunanjo pomoč ali ga bodo urejala sama 
je potrebno, da uredbo, vsaj v tistih najpomembnejših delih, poznajo, saj bodo kot upravljavec 
osebnih podatkov odgovorna za skladnost z uredbo.

Na delavnici bodo udeleženci dobili odgovore na vprašanja:
- Kaj je osebni podatek in kdaj je varovan v skladu z uredbo?
- Kako lahko zbirate in obdelujete osebne podatke?
- Na kaj morate biti pozorni pri obdelavi osebnih podatkov zaposlenih?
- Kdo je upravljavec in kdo pogodbeni obdelovalec in kakšne so vaše dolžnosti v zvezi s tem?
- Kakšne so vaše obveznosti v kolikor pride do kršitve?
- Kakšne so predpisane sankcije za kršitve?

Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni z:
-  osnovami o varstvu osebnih podatkov,
-  uredbo GDPR in temeljnimi novostmi s poudarkom na načelih, obveznostih in dolžnostih upravljavca in 

obdelovalca, pravicami posameznika, potrebnosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, evidenc 
dejavnosti obdelave,…

-  kako začeti – praktični primer ureditve varstva osebnih podatkov, ki jih vodijo.

Na praktičnih primerih bomo pokazali, kaj so podjetja dolžna storiti, opozorili na »pasti«, udeležence seznanili 
z dokumenti, ki so potrebni za ureditev področja ter odgovarjali na konkretna vprašanja.

Strokovni izvajalki:
Vanja Kozmus, univ. dipl. pravnica, z večletnimi izkušnjami na področju delovnopravne zakonodaje in sve-
tovanja delavcem in delodajalcem. Poleg obvladovanja vseh kadrovskih procesov ima znanja in izkušnje na 
področju varstva osebnih podatkov,  inšpekcijskih pregledov ter zelo dobro pozna upravni in prekrškovni po-
stopek, njuno razmejevanje in prepletanje.

Tanja Breznik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja za delovno pravo in varstvo osebnih podatkov. Že več 
kot 10 let aktivno deluje na kadrovskem področju. Poleg rednega dela se ukvarja tudi z varstvom osebnih po-
datkov. Vsakodnevno svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje, pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, postopkov v primerih kršitev zaposlenih, odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot tudi spremlja-
nje ključnih kazalnikov na kadrovskem področju in predlaganje ustreznih ukrepov.
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov 
simona.zupanc@ozs.si do 11.4.2018. Vljudno vabljeni!
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Pinlab, informacijske rešitve, d.o.o. Celje – vabilo na 
predstavitev spletnega orodja CONTROL+ v aprilu
Podjetje	PINLAB,	informacijske	rešitve,	d.o.o.,	ki	je	član	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Celje,	je	izbrano	med	
20	TOP	10	na	Dunaju		v	svetovni	konkurenci	in	deluje	v	skladu	s	svojim	sloganom	Start	small,	start	simple.	V sredo, 
18.4.2018, ob 12.uri boste na zbornici imeli priložnost udeležbe na predstavitvi sodobnega spletnega orodja 
CONTROL+ za spremljanje in nadzor zastavljenih ciljev v podjetju v določenem obdobju in na celotnem ali 
poljubno izbranem segmentu vašega poslovanja.

Gre	za	podporo	in	povezanost	že	obstoječih	procesov	in	sistemov	v	podjetju	in	s	tem	za	znižanje	stroškov	s	prihran-
kom	časa	za	komunikacijo,	 izogibanju	zamud	v	procesih,	za	povečano	zaznavanje	možnih	nepravilnosti,	skrajšanje	
poslovnih	procesov	in	učinkovito	merjenje	rezultatov.	Vabimo	vas,	da	si	rezervirate	čas	za	prihajajoči	dogodek	v	na-
slednjem mesecu.

$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R I J A V N I C A – KAJ PRINAŠA UREDBA O VARSTVU 

OSEBNIH PODATKOV (GDPR)?
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 11.4.2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MAREC 2018 7

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec FEBRUAR 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povpreč-
na mesečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2017  
1.723,13 €.  (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja dav-
kov in prispevkov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2018 (Ur.l. RS št. 
69/2017):

  

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

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

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2018:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.109,74
 275,22 + (1.660,18 – 

(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine	upošteva	povečana	splošna	olajšava,	se	davč-
na	osnova	zmanjša	za	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 3.302,70 €

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 1.1.2018 dalje znaša  842,79 €  (Ur.l. RS 5/18).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec FEBRUAR 2018 upošte-
vajte 19 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 160 ur. Regres 
za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
•	 članarina	obrtno-podjetniški	 zbornici	 (obvestilo	o	višini	 in	

načinu plačila prejmete od OZS)
•	 prispevek	 za	 pokojninsko	 in	 invalidsko	 zavarovanje	 od	

1.4.2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), 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 8,59 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  25,78 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 € 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) 2	(16) 23 184
Februar 19	(152) 1 (8) 20 160
Marec 22	(176) 0 22 176
April 19	(152) 2	(16) 21 168
Maj 21	(168) 2	(16) 23 184
Junij 20	(160) 1 (8) 21 168
Julij 22	(176) 0 22 176
Avgust 22	(176) 1 (8) 23 184
September 20	(160) 0 20 160
Oktober 22	(176) 1 (8) 23 184
November 21	(168) 1 (8) 22 176
December 19	(152) 2	(16) 21 168
Skupaj 248 (1984) 13 (104) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

976,17 5.694,33

1.626,95 EUR*  

Prisp.	zavarovanca	za	PIZ 15,50%   151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   86,39 503,95

Skupaj	prispevki	za	PIZ  SI56	011008882000003 SI19	DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp.	zavarovanca	za	ZZ 6,36%   62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,17 30,18

Skupaj	prispevki	za	ZZ  SI56	011008883000073 SI19	DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp.	zavarovanca	za	starš.	var. 0,10%   0,98 5,69

Prisp.	delodajalca	za	starš.	var. 0,10%   0,98 5,69

Skupaj	prispevki	za	starš.	var.  SI56	011008881000030 SI19	DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp.	zavarovanca	za	zaposl. 0,14%   1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,59 3,42

Skupaj	prispevki	za	zaposl.  SI56	011008881000030 SI19	DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj	drugi	prisp.    3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ    372,91 2.175,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP):  1.626,95 EUR
**	Minimalna	osnova	za	prispevke	samozaposlenih	v	letu		2018	znaša	60	%	zadnje	znane	povprečne	letne	plače:	60	%	od		
PP2017			1.626,95	=			976,16	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);	1.626,95	x	3,5	=		5.694,33	EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne 
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena  ZPIZ-2. V skladu z 
določbo 410. člen  ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2018 znaša 54 % povprečne plače. Najnižja osnova za obra-
čun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3. 2017 do 31.12.2017, znaša 
824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 
eur). 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2018 
do 28.2.2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2016 znaša 1.584,66 eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2018 
do 31.12.2018, znaša 878,55 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2017 znaša  1.626,95 €). (FURS)

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10	%	popust	na	preventivne	zdravstvene	preglede	in	ostale	
storitve	medicine	dela	in	športa	

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.


