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Vsebina: 

V letu 2019 vam želimo veliko 
uspeha, novih priložnosti, 

zanimivih izkušenj in 
izjemnih dosežkov! 

V prihajajočih prazničnih dneh pa 
vam in vašim najbližjim želimo 

predvsem zdravja, sreče in veliko 
skupnih trenutkov.

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje

PODJETNIK LETA 2018

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

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

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

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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

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

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

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

 

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

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Spoštovane članice, 
spoštovani člani naše zbornice!
Ko se ob pričetku adventnega časa počasi pričnemo 
ozirati za letom, ki smo ga preživeli dokaj mirno, brez 
recesije, brez gospodarske krize in brez prave politične 
volje politike, da nam za naše volontersko funkcionar-
sko delo in delo zborničnih organov ponudi vsaj nekaj 
odškodnine za izgubljeno obvezno članarino v obliki 
prispevka, ki bi ga naj plačevali vsi podjetniki, ne le naši 
člani, saj se vendarle v svojim prizadevanjih borimo za 
vse, ne samo za naše člane. 

Za nami je še eno leto, ki se nam bo zapisalo kot leto 
brez sprememb, vsaj kar se obrtniških zahtev tiče. Res 
je, da smo tvorno sodelovali ob robu našega že tradici-
onalnega obrtniškega srečanja v Portorožu, kjer nam je 
cvet slovenske politike pred volitvami obljubljal nebe-
sa, po volitvah pa so zopet ostale neizpolnjene obljube, 
kot že vsa ta leta doslej. To je samo ena izmed cvetk, 
koliko se lahko zaneseš na današnje politike, ki izključ-
no delujejo v prid strankarskim in ne pozitivnim go-
spodarskim interesom, zato še vedno podpiram idejo o 
tehnični vladi brez politikov z izkušenimi kadri, ki bi pri-
hajali iz baze, to je podjetij, kjer se nekaj proizvaja, do-
gaja, ne pa pretežno iz drugih področij, ki so resnici na 
ljubo polna teorije, v praksi pa se ponavadi izkažejo za 
neuporabne. Še vedno ugotavljam, da imajo oblastniki 
premalo posluha za nas obrtnike in podjetnike. Hvalijo 
nas samo takrat, ko zaposlujemo, ko polnimo državni 
proračun s plačilom  obveznosti, ki pa so izjemno viso-
ke, saj živimo v državi z izjemno velikim in dragim dr-
žavnim aparatom ter še vedno pod vplivom sindikatov 
iz časa socializma. Tega na žalost, razen v državah bivše 
Juge, ne poznajo nikjer več, razen seveda še v Sloveniji, 
kjer je pravica delavca še vedno pred vsemi njegovimi 
dolžnostmi, tako vsaj menijo  sindikati, ki jih je čedalje 
več, pa čeprav z zmanjšanim članstvom.

Prav tako se še vedno ni uredila zadeva okoli odško-
dninskih zahtevkov oziroma limita zahtevka, kot ga 
predlaga krovna zbornica. Takšen zakon, kot je sedaj, 
je pokopal že marsikaterega obrtnika, saj v primerjavi 
z ostalimi pravnimi subjekti samostojni podjetnik ga-
rantira z vsem svojim premoženjem. To se pravi, da je 
lahko zaradi neumne zakonodaje in premetenih odve-
tnikov na starost na beraški palici. Prav tako ni ureje-
no področje zaposlovanja oziroma trga dela z novimi 
možnostmi odpovedi delovnega razmerja. Čakamo na 
ustanovitev sklada za izplačilo odpravnin delavcem. 
Naš predlog o plačilu nadomestila za bolniški stalež po 
izteku 20 delovnih dni še vedno čaka na zeleno luč. Še 
vedno tudi čakamo na zakon, da bi lahko obrtniki ob 
odhodu v zaslužen pokoj ob plačilu vseh obveznosti 
nadaljevali s svojo obrtjo. Pa še bi lahko našteval. Pre-
polno je anomalij, s katerimi se srečujemo obrtniki in 
podjetniki, veliko smo si krivi tudi sami za situacijo, v 

kateri smo, saj se vse preveč ukvarjamo sami s seboj, 
tu mislim predvsem na razkorak med velikimi in malimi 
gospodarskimi subjekti, kot pa s splošnimi problemi. 
Upam, da bomo vsaj uslišani s strani trenutne vlade o 
določitvi direktorata za malo gospodarstvo pri mini-
strstvu za gospodarska razvoj, da bo vsaj malo poslu-
šal glas malih obrtnikov, ki pa na koncu koncev veliko 
prispevajo v državno blagajno. Včasih pa smo zaradi 
prejšnjega krutega sistema in odnosa do obrtništva še 
preveč plašni za kakršnekoli izboljšave oziroma imamo 
premalo trdne volje za izboljšanje pogojev dela.

Ne morem mimo dejstva, da še vedno ni urejen status 
obveznega in prostovoljnega članstva, saj peščica nas 
funkcionarjev, ki se bori za pravice podjetnikov redno 
in pošteno plačuje članarino v zbornicah, ostali, ki pa 
imajo od doseženega ravno tako korist, pa ne plaču-
jejo nič. Še več, v času ko mi namenjamo svoj delovni 
in prosti čas s pogajanji za naš jutrišnji boljši dan, naša 
konkurenca dela zase. Na to opozarjam že ves čas od 
uvedbe prostovoljnega članstva, vendar je lobi, ki za-
vira plačilo vsaj zastopanja ostalega dela podjetništva 
in obrtništva, trenutno premočan. Člani zbornice se za-
vedamo, da smo skupaj močnejši in prepričan sem, da 
bodo to spoznali tudi ostali in bomo lahko s skupnim 
nastopom uspešni pri uresničevanju naših zahtev in iz-
boljšanju poslovnega okolja.

Na OOZ Celje zelo dobro sodelujemo z vsemi subjek-
ti lokalnih skupnosti na področju, ki ga pokriva naša 
zbornica. Tu moram še posebej pohvaliti vodstva vseh 
štirih občin – Mestne občine Celje, Dobrne, Štor in Voj-
nika, da znajo prisluhniti našim idejam ter nas moralno 
in fi nančno podpirajo. To pa pomeni potrditev, da je 
naše delo strokovno, spoštovano in kar je najbolj va-
žno, tudi učinkovito. Zelo dobra je povezava s šolami, 
ki skrbijo za izobraževanje kadrov, potrebnih v obrti in 
podjetništvu. Dobre so tudi naše povezave z ostalimi 
podpornimi institucijami podjetništva.

Želim vam srečno in uspešno leto 2019 in ne pozabi-
te, da vam vaša zbornica želi vse dobro, predvsem pa 
veliko zdravja, da boste lahko uresničili svoje sanje, s 
katerimi ste se podali na pot obrtništva in podjetništva!

Predsednik OOZ Celje 
Miran Gracer
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Poročanje o podeljenih štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o pode-
ljenih štipendijah.  Štipenditorji morajo za šolsko oziroma 
študijsko leto 2018/2019 oddati podatke do 31. 12. 2018.

Kdo mora poročati?
Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih 
predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim 
torej: delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge šti-
pendije, samostojni podjetniki, javni in zasebni zavodi in 
fundacije, občine, organi državne uprave in drugi. Zakon 
določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poro-
čanja, in sicer se z globo: od 300 do 600 EUR se kaznuje 
subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov, od 
150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjek-
ta prejšnje alineje.

Kako poročati?
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne apli-
kacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustre-
zen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je 
izdal kateri od pristojnih organov. Preko aplikacije je mo-
žno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo 

 
podatkov (npr. kadrovski 
servis, računovodsko podjetje ali podobno).

Kaj poročati?
Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega 
štipendista:o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in 
občina prebivališča), o šolanju (kje se šola, izobraževalna 
ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, le-
tnik in status), o štipendiji.

Kakšen je postopek poročanja?
Po prijavi v aplikacijo poročevalec klikne na "Poročanje" 
in izbere "Štipendisti". Na prikazanem obrazcu izbere šol-
sko (oz. študijsko) leto ter nato možnost "Vnesi novega 
štipendista". V obrazec nato vnese vse zahtevane podatke 
o štipendistu, njegovem izobraževanju in štipendiji. Nato 
s klikom na gumb "Oddaj" odda podatke.Če so podatki 
pravilni, aplikacija potrdi oddajo s statusom "Oddan". V 
nasprotnem javi, da je "Napaka pri oddaji". S klikom na 
ta napis pri posameznem štipendistu aplikacija javi, za 
kakšno napako gre. Poročevalec nato izbere vnos, ki ga 
želi popraviti, in klikne na "Uredi", s čimer se vnos omo-
goči za urejanje in popravke, nakar ga ponovno odda. 
 

Vir: www.sklad-kadri.si

11 letnica izvajanja projektov OOZ Celje na temo 
promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v 
lokalnem okolju

OOZ Celje je zaključila 11 leto izvajanja projektov, s ka-
terimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem 
približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so po-
membne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju 
zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. 
Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja stro-
kovnega dela vpliva na način življenja posameznika. 

V aktivnostih projekta, ki so potekale v letu 2018, so sode-
lovali tudi obrtniki in podjetniki ter ZRSZ OS Celje. Na po-
dročju Mestne občine Celje je bilo izvedenih skupno 35 
dogodkov, udeležene vse osnovne šole v občini ter preko 
1000 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo pre-
davanja, predavanja z delavnicami in okrogle mize z gosti 
- obrtniki in podjetniki. Učence in na okroglih mizah tudi 
njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, 
kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposob-
nostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom 
dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlova-
nja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nada-
ljevanje izobraževanja. 

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in 
pravne zadeve, Mestna občina Celje: »Mestna občina Ce-
lje že vrsto let propagira aktivnosti, s katerimi se s pokli-
ci seznanijo že osnovnošolci, kar je Mestna občina Celje 
opredelila tudi v sprejeti Strategiji razvoja gospodarstva. 
S seznanjanjem s poklici je potrebno začeti že v osnov-
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ni šoli in nuditi podporo prav tovrstnim aktivnostim, saj 
lahko s tem ukrepom začnemo zaustavljati problem upa-
danja številnih poklicev med mladimi. Občani storitve 
teh poklicev potrebujejo vsakodnevno. Glede na splošno 
pomanjkanje teh poklicev je zaželjeno, da ti poklici nasta-
nejo v domačem okolju. S tem zagotavljamo višjo lokalno 
zaposlenost in ponudbo kvalitetnejših storitev.«

Osnovne šole smo že pred poletjem obvestili o možno-
sti obiska Ulice obrti v okviru  Mednarodnega obrtnega 
sejma v Celju in veseli nas, da se je večina šol iz lokalnega 
okolja udeležila predstavitve poklicev tudi na tem do-
godku. OOZ Celje je na tej ulici že petič sodelovala s svo-
jim predstavnikom elektrotehnikom Krešimirjem Antoli-
čem, KAEL ELEKTRO STORITVE, KREŠIMIR ANTOLIČ s.p., ki 
pravi o sodelovanju v projektu naslednje: »V projektu s 
šolami sodelujem že od samega začetka izvajanja in lah-
ko rečem, da sem v tem času že kar nekaj osnovnošolcev 
navdušil za nadaljevanje šolanja na elektro smeri. Poleg 
tega, da je na tem področju mnogo izzivov in razvojnih 
možnosti tako sedaj kot v prihodnosti, pa je tudi veliko 
možnosti, da mlad človek najde delo in se zaposli.«

Rudi Rudnik, KROVSTVO, KLEPARSTVO, OBDELAVA LESA, 
TRGOVINA RUDI RUDNIK s.p.: »Letos prvič sodelujem v 
projektu in zdi se mi zelo dobro, da učenci in starši prido-
bijo informacije o določenem poklicnem profilu. Na po-
dročju gradbeništva na primer že leta primanjkuje ljudi 
v poklicih  krovec in  klepar. Najbolj pomembno pa se mi 
zdi, da si kandidati, ki se za poklic odločajo, to delo tudi 
praktično ogledajo.«

Damjana Kladnik, svetovalna delavka pedagoginja in so-
ciologinja, III. OŠ Celje: »Že od vsega začetka sodelujemo 
pri izvajanju projektov na temo promocije poklicev, kari-
ernih poti in podjetništva, ki jih izvaja Območna obrtno-

-podjetniška zbornica Celje. Ponosni smo, da smo lahko 
tudi na III. osnovni šoli Celje del uspešne zgodbe. Različ-
ne oblike aktivnosti, predavanj, delavnic in okrogle mize 
predstavljajo šoli neprecenljivo podporo pri izvajanju 
karierne orientacije. Mladi potrebujejo celovite informa-
cije ter neprecenljive praktične izkušnje, da lahko na pre-
lomnici čim bolj neobremenjeno sprejmejo odločitev o 
nadaljnjem šolanju in poklicu. Učenci dobijo na srečanjih 
koristne informacije o poklicni poti; o sposobnostih, spre-
tnostih in osebnostnih lastnostih za uspešno opravljanje 
izbranega poklica; o željah, zmožnostih ter možnostih za-
poslitve; s sodelujočimi podjetniki in obrtniki pa tudi uvid 
v praktično delo in izkušnje o poklicih, ki jih dandanes 
ne poznajo v zadostni meri, a se po predstavitvah zanje 
iskreno navdušijo. Cilj vseh nas je, da bi čim več mladih 
usmerili v poklice, s katerimi bi na trgu dela prišli prej do 
zaposlitve, zato bomo tudi v prihodnje z veseljem sode-
lovali in podpirali projekt.«

Sebastjan Jug, lastnik podjetja EKSPERA360, informacij-
ske tehnologije, d.o.o.: »Pri predstavitvah moje poslovne 
kariere v informacijskih tehnologijah in računalništvu 
opažam, da dostikrat osnovnošolci, pa tudi njihovi starši, 
nimajo predvsem jasne predstave o tem, kaj se dogaja na 
področju dela in kariernega razvoja. Pozitivno se mi zdi 
predvsem to, da učencem in njihovim staršem predstavi-
mo nove in drugačne vpoglede v naše karierne razvoje, 
življenjske poti, delo, ki ni nujno pogojeno z uradno izo-
brazbo, naše vzpone in tudi padce ter povezavo z drugi-
mi znanji, ki niso strogo iz našega strokovnega področja, 
so pa za uspešno delo nujno potrebna. Sam osebno ve-
dno dajem poudarek na najmanj tri stvari: matematiko in 
fiziko, ki sta pogoj za aktivno in zdravo glavo ter na to, da 
naj si otroci pomagajo med seboj in da se v primeru težav 
pri osvajanju učne snovi obrnejo tako na učitelje kot na 
starše.«

Delavnice in usposabljanja

OOZ Celje zastopa interese svojega članstva, kar je nje-
na osnovna naloga, a že več kot 10 let izvaja tudi vrsto 
projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja. V 
letu 2018 je OOZ Celje postala sedež SPOT svetovanje 
SAVINJSKA. OOZ Celje je vpeta tudi v projekt Mestne ob-
čine Celje - Celje International in v skupino za spremlja-
nje izvajanja  sprejetega dokumenta Strategije razvoja 
gospodarstva na področju MOC. V letu 2018 je zbornica 
izvedla poleg aktivnosti v drugih projektih še 20 delavnic 
in 5 usposabljanj s podjetniško tematiko, katerih izvedbo 
je podprla Mestna občina Celje. 

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in 
pravne zadeve, Mestna občina Celje: »Podpora se sklada 
s  Strategijo gospodarskega razvoja MO Celje, ki je dol-
goročni strateški projekt s svojevrstnim pogledom na 

Foto: arhiv OOZ Celje
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ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja. Ena izmed po-
membnejših nalog  lokalne skupnosti je namreč ustvariti 
pogoje za gospodarski razvoj občine. Nudenje pomoči 
podjetnikom v njihovem najbolj ranljivem začetnem ob-
dobju je zato še toliko bolj dobrodošlo.«

Simona Klokočovnik, udeleženka usposabljanja: »Odlič-
no usposabljanje o linkedin omrežju nam ni dalo samo 
veliko znanja, temveč nam je omogočilo realno posta-
vitev svojega poslovnega profila. Predavateljica je kar iz 
rokava stresala marketinška besedila za posamezne pri-
mere, dejavnosti ali podjetja. Slušatelji smo lahko sproti 
delali na svojem računalniku, kar nam je omogočilo, da 
smo na hitro opravili s problemi, ki bi nam samim vzeli 
kar nekaj časa.«

Irena Krajnc, KATEL d.o.o., udeleženka delavnice: »Odlič-

SLOVENSKO – RUSKI POSLOVNI VEČER – 
Словенско – российский деловой вечер
V sredo, 21. novembra 2018, je v 
dvorani Pokrajinskega muzeja v Ce-
lju potekal  SLOVENSKO – RUSKI PO-
SLOVNI VEČER, ki ga je organiziral 
CELJE INTERNATIONAL v sodelovanju 
s SLOVENSKO-RUSKIM POSLOVNIM 
SVETOM. Polna dvorana udeležen-
cev je dokaz, da je zanimanje za ruski 
trg veliko. G. Doku Zavgajev, velepo-
slanik Ruske federacije v Sloveniji je 
v pozdravnem nagovoru izpostavil 
vezi med državama in trenutno  sta-
nje odnosov. Po nagovoru  župana 
Mestne občine Celje g. Bojana Šrota 
pa je potekal pogovor z gosti okrogle 
mize, ki ga je vodil g. Primož Kristan-
-vodja projekta CELJE INTERNATIO-
NAL. Sodelovali so: Janez Škrabec 
(direktor družbe Riko in predsednik 
Slovensko-ruskega poslovnega sve-
ta), Aleš Cantarutti (državni sekretar 
na Ministrstvu za gospodarstvo RS), 
Saša Geržina (predsednik društva Slo-
venija Rusija) in Hugo Bosio (direktor 
družbe Bosio). Razprava je tekla o 
naslednjih temah: kakšne so izkušnje 
poslovanja slovenskih podjetij v Ru-
siji, kako začeti poslovati na ruskem 
trgu, kakšne so poslovne priložnosti 
v Rusiji in kakšne za ruska podjetja v 
Sloveniji, na kratko je bil predstavljen 
ruski trg in poslovna kultura ter sku-
pne poslovne priložnosti in vlaganja 
ruskih in slovenskih podjetij. Po zani-
mivem pogovoru in izmenjavi mnenj, 

Foto: arhiv Celje international

popestrenimi s kulturnim progra-
mom, je sledilo druženje ob pokušini 
tipičnih ruskih jedi.

KROVSTVO,KLEPARSTVO, OBDELA-
VA LESA, TRGOVINA RUDI RUDNIK 
s.p.: »Na dogodku so bila lepo predsta-
vljena podjetja s svojimi izkušnjami in 
izzivi na ruskem trgu. Iz navedenega je 
bilo razvidno, da za sodelovanje in na-
stop na tem trgu zagotovo v primeru 
manjšega podjetja potrebuješ pomoč 
in podporo podjetij, ki so tam že priso-
tna ali pa, da sodeluješ pri vstopu na ta 
trg s skupino podjetij.«

ALENKA VODONČNIK, AVE RAZVOJ 
d.o.o.: »Dogodek Slovensko-ruski 
poslovni večer je bil dogodek z odlič-
nimi sogovorniki, ki jih je povabil or-
ganizator. 
Omogočil nam je informacije o zna-
čilnostih poslovanja na ruskem trgu 
in možnost spoznavanja novih kon-
taktov za poslovna sodelovanja med 
udeleženci in možnostjo internacio-
nalizacije podjetij. 

Takšnih ali podobnih dogodkov bi 
lahko bilo v Celju še več, kar je potrdi-
la tudi udeležba na dogodku.”

na priložnost, da sem si teoretično znanje osvežila skozi 
konkretne primere. Pogosto se udeležim delavnic ali se-
minarjev v okviru zbornice, saj se organizatorji trudijo, da 
so izvajalci strokovni in praktično naravnani, slušatelji pa 
lahko dobimo odgovore na naša vprašanja in diskusije.«
Dobro obiskani dogodki so dokaz, da so teme res prila-
gojene ciljnim skupinam in  zajemajo vse od odgovorov 
na vprašanja, kako stopiti na lastno podjetniško pot, do 
osnov računovodstva, digitalnega marketinga, finančnih 
vzpodbud, upravljanja terjatev, branja bilanc, stroškov in 
zdravja na delovnem mestu, učinkovite izterjave terja-
tev ter praktičnih primerov pravočasnega ukrepanja pri 
poslovanju podjetij ter samostojnih podjetnikov,  do po-
škodb pri delu in regresnih zahtevkov ter vpliva komuni-
kacije na uspešnost poslovanja. Glede na izkazan interes 
in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja in potencial-
ne podjetnike res potrebni. 
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V osnovni šoli Nove Fužine na Preglo-
vem trgu v Ljubljani je v organizaciji 
OZS potekala letošnja jubilejna, že 
20. humanitarna akcija slikopleskar-
jev, pleskarska dela  pa so potekala 
v 20 šolskih učilnicah in na hodnikih.
Na delu je bilo 120 slikopleskarjev, 
od tega 38 tujih, vsi skupaj pa so čez 
dan prepleskali kar 5.000 kvadratnih 
metrov stenskih in stropnih površin. 
Medtem ko so učenci 8. in 9. razre-
dov iz treh ljubljanskih osnovnih šol 
spoznavali poklic slikopleskarja in se 
tudi sami lotili kreativnega ustvarja-
nja mozaikov z barvami, je šolo zjutraj 
obiskal tudi ljubljanski župan Zoran 
Janković, ki je v veliki avli šole na vese-
lje prisotnih šolarjev tudi sam poprijel 
za čopič in pobarval del stene, ki bo 
učence simbolično spominjala na to 
jubilejno humanitarno akcijo in barvi-
to prenovo objekta.  

Letos so za barvito prenovo šole po-
skrbeli slikopleskarji, člani OZS, in sli-
kopleskarji iz sedmih evropskih držav: 
Slovaške, Češke, Madžarske, Avstrije, 
Nemčije, Italije in Hrvaške. Porabili so 
1.600 litrov barv iz družine JUPOL in 
drugih premazov, ki jih je priskrbe-
la družba JUB, med podjetji največji 

podpornik te akcije, uporabili so 1500 
valjčkov in čopičev, ki jih je prispevala 
kranjska Žima, nalepili kar 22.000 me-
trov lepilnih trakov tesa tape, pri tem 
pa porabili še za 3.000 kvadratnih me-
trov gladilnih mas ter 15.000 kvadra-
tnih metrov zaščitnih folij in papirja 
za zaščito tal in opreme, ki jih je zago-
tovilo podjetje Saint-Gobain Rigips. 
Ljubljanska agencija Abctour je tudi 
letos poskrbela za prevoze dijakov 
in dela tujih udeležencev na lokacijo 
dogodka, projekt pa sta podprli tudi 
Mestna občina Ljubljana in OOZ Lju-
bljana Moste-Polje. 

Akcije se je v družbi predsednika 
Evropskega združenja slikopleskar-
jev UNIEP Helmuta Schulza udeležil 
tudi Branko Meh, predsednik OZS, ki 
je izpostavil pomembnost te humani-
tarne akcije ne le z vidika stanovske-
ga druženja naših mojstrov s kolegi 
iz drugih držav, pač pa tudi zaradi 
promocije tega poklica med mladimi. 
Na ta način dijaki iz kranjske in mari-
borske srednje gradbene šole, ki se 
učijo za poklic slikopleskarja, vsako 
leto pridobivajo praktična znanja in 
dragocene izkušnje, ki jim bodo kori-
stila na njihovi poklicni poti. Po oceni 

Matjaža Majdiča, predsednika sekci-
je slikopleskarjev pri OZS, in Dušana 
Presetnika, predsednika organizacij-
skega odbora letošnje 20. humanitar-
ne akcije, je vrednost letošnje akcije 
dosegla kar 72.000 evrov. 
Na zaključni slovesnosti so vsem so-
delujočim slikopleskarjem podelili 
priznanja za udeležbo, se zahvalili so-
dnikom ter članom organizacijskega 
odbora akcije iz vrst OZS, ter podelili 
še tri posebna priznanja: OOZ Ptuj za 
idejo, začetek in sodelovanje pri iz-
vedbi dosedanjih humanitarnih akcij 
in tekmovanj, starosti slovenskih sli-
kopleskarjev, upokojenemu mojstru 
Jožetu Sitarju za njegov pomemben 
prispevek na vseh dosedanjih  tek-
movanjih, katerih začetki datirajo v 
leto 1999, ter družbi JUB, ki akcijo kot 
generalni sponzor podpira že vseh 
dvajset let.

V tekmovalnem delu je s svojo eki-
po sodeloval član OOZ Celje Milan 
Roškarić s.p. Že 20. zapored pa je v 
humanitarnem delu prireditve so-
deloval dolgoletni predsednik sek-
cije slikopleskarjev pri OOZ Celje in 
upokojeni član Milan Pestotnik. 

Vir: www.ozs.si

Mednarodna humanitarna akcija in 
20. tekmovanje slikopleskarjev

Foto: Anže Petkovšek
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ske vezi.
S to povezovalno noto in ob 
krepitvi gospodarskih vezi je 
potekalo tudi praznovanje 30. 
obletnice delovanja, ki se jo je 
udeležil predsednik OOZ Celje  
Miran Gracer. Poleg okrogle 
mize, katere tema je bila »Čez-
mejno sodelovanje«, so sode-
lovanje podkrepili še s pod-
pisom pogodbe o sodelovanju s Koroškem združenjem 
industrialcev in podelili zaslužena priznanja SGZ Korotan 
Award podjetnikom v regiji.

8. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in 
poslancev savinjske regije

Konec novembra 2018 je v Slovenskem ljudskem gledališču Celje potekalo 8. PREDNOVOLETNO SREČANJE DIREK-
TORJEV, ŽUPANOV IN POSLANCEV SAVINJSKE REGIJE. Soorganizatorji dogodka RGZC, SŠGZ, RASR in OOZ Celje so se 
z dogodkom zahvalili nosilcem razvoja Savinjske regije za njihov prispevek. Udeležence je nagovoril tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

30-obletnica delovanja Slovenske gospodarske zveze

V torek, 13.11.2018,  je v Lakeside Spitz v tehnološkem 
parku v Celovcu potekalo praznovanje 30. obletnice de-
lovanja Slovenske gospodarske zveze v Celovcu s katero 
ima OOZ Celje podpisano pogodbo o sodelovanju. Slo-
venski gospodarski zvezi je v 30 letih delovanja uspelo 
zgraditi močne medosebne in gospodarske odnose v re-
giji Alpe Jadran. 
Razvili so se v izvrstnega čezmejnega posrednika, ki gradi 
mostove med narodi in skrbi za dolgoročne in trajnostne 
odnose. Njihovo delo temelji na spoštovanju in pospeše-
vanju jezikovne kulture raznolikosti v naši skupni regiji. 
V SGZ veje val optimizma in idej, kako še bolj povezati 
regijo, se povezati z mladimi in ustvariti dobre gospodar-

Foto: arhiv SGZ

Peter Pišek je podjetnik leta 2018

Foto: OZS

Na OOZ Celje imamo odlične podjetnike. Po izboru Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije je Podjetnik leta 2018 
avtoprevoznik Peter Pišek iz Lopate pri Celju. Na Brdu 
pri Kranju, kjer je potekala slovesnost, je prejel prestižno 
priznanje, ki ga Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija že 
vrsto let podeljuje za poslovne dosežke, inovativnost in 
odličnost.

Peter Pišek  je lastnik in direktor podjetja  Pišek & HSF 
Logistics, ki je    nastalo potem, ko se je Peter Pišek 
kot samostojni podjetnik priključil nizozemskemu 
mednarodnemu logističnemu podjetju. Poleg klasičnih 
prevozov blaga opravljajo tudi specialne prevoze. Vozila 
podjetja   so opremljena z najsodobnejšo tehnologijo. 
Konkurenčna prednost podjetja pa so zagotovo tudi  hlajeni 
skladiščni prostori na Nizozemskem in v Nemčiji ter letos 
zgrajeni logistični center na Lopati pri Celju. Cilj podjetja je 
postati vrhunski ponudnik paketnih logističnih rešitev.»To 
je priznanje za 30 let delovanja in hkrati priznanje moje 

družine, zaposlenih in dobaviteljev. Ponosen sem na to, da 
sem prvi prevoznik, ki je dobil to visoko priznanje,« pa je v 
zahvalnem nagovoru dejal Pišek. 

Peter Pišek  pa ne samo da je odličen podjetnik, dejaven je 
tudi v organih OOZ Celje in na državnem nivoju na OZS, pa 
tudi v lokalnem okolju, kjer je svetnik mestnega sveta MO 
Celje.

Obrtnica leta 2018 je postala Mojca Trnovec, ki vodi Gostilno 
Mihovec v Zgornjih Pirničah. Naziv najstarejši obrtnik 
leta 2018 je pripadel samostojnemu podjetniku  Franciju 
Ažmanu, podelili pa so tudi diplome 38 novim mojstrom. 
Slavnostne podelitve se je   udeležil vrh slovenske politike 
skupaj s predsednikom vlade RS    Marjanom Šarcem,   ki 
je zbrane nagovoril v uvodnem delu prireditve. Predsednik 
zbornice  Branko Meh pa je v svojem nagovoru  poudaril 
pomen malega gospodarstva.

Obrtnica leta 2018 Mojca Trnovec in podjetnik leta 2018 Peter 
Pišek, foto: OZS
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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 

 
KAKO IZPOLNJEVATI OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI V PODJETJIH? 

 
V TOREK, 15.1.2019, OB 10.00 

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 
 
Namen delavnice je seznanitev podjetij z obveznostmi, ki jih morajo izvajati na področju varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti, saj se v praksi kaže, da le-te pogosto niso urejene v skladu z zahtevami zakonodaje. Podani bodo 
praktični primeri, vsebine pa bodo prilagojene malim in srednjim podjetjem. 
 
Vsebina delavnice bo usmerjena praktično:  
• Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije za podjetja na področju varnosti in zdravja pri delu, zakonske 

novosti, spremembe 
• Seznanitev delavcev z interno dokumentacijo (načrt promocije zdravja, prepovedane droge, alkohol, ocena 

tveganja) in kaj lahko izdelamo sami 
• Vodenje evidenc na področju varnosti pri delu in požarne varnosti 
• Ukrepanje v primeru nezgod pri delu (dokumentacija, poročnje na IRSD), uporaba osebne varovalne opreme 
• Sodelovanje z izvajalcem medicine dela 
• Izvajanje del izven Slovenije in na kaj moramo biti pozorni 
• Aktivnosti na področju varstva pred požarom (pregled sistemov APZ, usposabljanje zaposlenih, izdelava potrebne 

dokumentacije – požarni red, evakuacijski načrt) 
 
 
Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, 
izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelave 
revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanja okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritev meteoroloških pogojev 
ipd., piše pa tudi strokovne članke. 
 
Delavnica bo trajala 4 ure, udeležba je brezplačna za vse udeležence. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na 
elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do 11.1.2019 oziroma do zasedbe mest. Vljudno vabljeni! 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P R I J A V N I C A  

KAKO IZPOLNJEVATI OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI  
IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI V PODJETJIH? 

 
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 11.1.2019 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: 

_____________________________________________________________ 
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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 USPOSABLJANJE 

 
VAŠE PODJETJE NA SPLETU - OBLIKE, MOŽNOSTI,  

ORODJA, OMREŽJA  
NA OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 

 
Izvedba bo potekala v štirih srečanjih po 5 šolskih ur: 

1. sreda 16.1.2019, od 8. do 12. ure, 2. sreda, 23.1.2019, od 8. do 12. ure 
3. sreda, 30.1. 2019, od 8. do 12. ure 4. sreda, 6.2.2019, od 8. do 12. ure 

 
Usposabljanje je zastavljeno praktično in prilagojeno manjšim in srednje velikim podjetjem. Za optimalno učinkovito delo 
priporočamo, da prinesete s sabo osebni računalnik ali drugo napravo z maksimalno napolnjeno baterijo. 
 
Vsebina:  
 
MODUL 1: ZAKAJ SPLET  IN NAŠA POJAVNOST NA SPLETU 
• ali in zakaj sploh biti na spletu, svetovni trendi in trendi v Sloveniji 
• splet kot prodajni in promocijski kanal 
• faze nakupnega procesa in naše stranke na spletu 
• spletna stran in ‘landing pages’ 
• alternative lastni spletni strani, sestavine učinkovite spletne strani 

 
MODUL 2: ISKALNIKI IN ISKALNI MARKETING 
• Google in pozicija na njem 
• osnove SEO 
• ključne besede in njihov pomen 
• možnosti Google oglaševanja – AdWords 
• kaj lahko sami storimo za višjo uvrstitev na iskalnikih 
 
MODUL 3: DRUŽBENA OMREŽJA 
• pregled najpomembnejših in njihovih značilnosti: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest 
• Facebook poudarek  
• Instagram: za katere dejavnosti, pomen influencerjev 
• LinkedIn – B2B omrežje podrobno 
 
MODUL 4: VSEBINA JE KRALJICA 
• kaj je vsebinski marketing 
• kako in kje ter na kakšne načine se ga lotiti 
• Youtube kanal in pomen videa 
• koristni linki in spletne strani. 
 
Strokovni izvajalec: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi, zato 
boste na usposabljanju izvedeli marsikaj zanimivega, novega in predvsem uporabnega za svoje poslovanje. 
 
Udeležba je brezplačna za vse udeležence, obvezna je prisotnost na vseh srečanjih.  
 
Izpolnjeno prijavnico pričakujemo na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do ponedeljka, 14.1.2019, oziroma do zapolnitve 
prostih mest v skupini. Odjava brez finančnih posledic je možna do vključno ponedeljka, 14.1.2019. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A NA USPOSABLJANJE: 
VAŠE PODJETJE NA SPLETU - OBLIKE, MOŽNOSTI, ORODJA, OMREŽJA 

(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 14.1.2019, 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: _________________________________ 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec NOVEMBER 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2018 1.632,88 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur.l. RS 17/2018). 

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  NOVEMBER 2018 upošte-
vajte 21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 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. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), 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)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – NOVEMBER  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 obračun 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)


