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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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V SPOMIN
FRANC STROPNIK (1936 – 2019)

Bil je zadnji petek v aprilu, ko smo izvedeli, da je umrl Franc Stropnik, upokojeni kleparski 
mojster. Pri starosti 25 let je opravil mojstrski izpit za kleparstvo in vodoinštalaterstvo. 
Kot vajenec je bil zaposlen v obrtni delavnici Dolžan, nato pa v podjetju Ključavničar Ce-
lje. Leta 1971 je odprl lastno delavnico z dejavnostjo kleparstva in vodoinštalaterstva, v 
celotnem obdobju obratovanja je imel od tri do sedem zaposlenih. Strokovnosti, ročnim 
spretnostim in natančnosti je dodal še predano ljubezen do svojega poklica, kar je bo-
trovalo k temu, da se je uveljavil med stanovskimi kolegi. Zavedal se je pomena znanja, 
zato se je zavzemal za ustanovitev Sklada za izobraževanje delavcev, kamor so obrtniki 
plačevali prispevek, ki je bil namenjen pridobivanju dodatnih znanj njihovih delavcev. 

V svoji dolgi poklicni karieri je aktivno sodeloval v različnih organih OOZ Celje: bil je 
predsednik sekcije kleparjev in krovcev, član upravnega odbora in poslanec skupščine, 
član upravnega odbora Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Celje, predsednik upravnega odbora Izobraževal-
nega centra delavcev pri s.p. OOZ Celje in predsednik komisije za pripravniške izpite. Deloval je tudi v upravnem 
odboru in skupščini sekcije kleparjev in krovcev na OZS. S svojim angažiranjem na različnih področjih si je pridobil 
velik ugled v ožjem in širšem krogu, kar dokazujejo številna priznanja, med njimi zlata plaketa ter naziv častnega 
člana OOZ Celje.

Franc Stropnik je bil zelo predan obrti, vedno pripravljen pomagati z nasveti, izkušnjami ter si nesebično vzeti čas za 
pogovor. Svoje bogate izkušnje je združil v prvem slovenskem priročniku za kleparje in krovce. Rad je bil v naravi, v 
pokoju pa se je večkrat pridružil prijateljem iz lovske družine.

Hvaležni smo mu za njegov prispevek na področju obrti in podjetništva. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Slovenski podjetniški sklad objavil objavil 
javni razpis P7-2  2019 – Mikrokrediti
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 
5.4.2019 objavil javni razpis P7-2  2019 – Mikrokrediti, 
katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.  
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih 
virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. 
Podjetja lahko preko SPS na hiter in enostaven način 
dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve. 
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 še posebej izraženi v:
•	 nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
•	 nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
•	 ročnosti kredita do 60 mesecev
•	 možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
•	 kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
•	 stroški kredita se NE zaračunavajo

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire fi-
nanciranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, 
kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, 
malih in start up podjetij.

Na razpis P7-2  2019 – Mikrokrediti se lahko prijavijo:
•	 mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni 

podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z go-
spodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlene-
ga za polni delovni čas

•	 zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna ose-
ba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek 
serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in 
največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima 
potencial rasti.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na naslednje prijav-
ne roke, in sicer 15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 
20.06. in 04.07.2019 za upravičene stroške, ki so natanč-
no definirani v javnem razpisu

Celoten javni razpis in dokumentacija je na voljo 
na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=87 in v Ur. l. RS št. 22/2019. Več 
informacij o razpisu P7 - Mikrokrediti 2019 vam je na vo-
ljo na telefonskih številkah: Nataša Krajnc Košar (02) 234 
12 67, mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali po e-pošti: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
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VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v aprilu v uradnih listih in na svoji spletni strani objavil štiri nove javne 
pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila 
vavčer za dvig digitalnih kompetenc, vavčer za pripravo digitalne strategije, vavčer za digitalni marketing, in 
vavčer za kibernetsko varnost. Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z mo-
žnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana 
vrednost oz. prihodki od prodaje. 

MSP lahko dobijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki 
so na voljo v vseh statističnih regijah. SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki bo MSP omogočil celotno 
prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. Javni pozivi bodo odprti do 31.3.2023 oz. do porabe 
sredstev, izvajajo se v okviru sheme de minimis, DDV ni upravičen strošek. Na spletni strani SPS www.podje-
tniskisklad.si so objavljeni javni pozivi za vavčerje, navedene v nadaljevanju. 

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna 
področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od proda-
je. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc 
(stroški zunanjega izvajalca). Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu 
usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih 
digitalizacije v katalogu usposabljanj pri Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije (DIH Slovenija), objavlje-
nem na spletnem naslovu: https://dihslovenia.si/usposabljanja. 

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna 
področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na 
število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja 
za vsaj 1 zaposlenega. 

Višina subvencije je največ 60 %, v celotnem obdobju (do leta 2023) lahko znaša največ do 20.000 € na pod-
jetje, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksi-
malna pa 9.999,99 €. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva 
(5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za pripravo digitalne strategije
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije (stroški zunanjih 
izvajalcev), kar zajema naslednje aktivnosti:
-  oceno stanja na področju digitalizacije,
-  pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
-  pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja, navedena v javnem 

pozivu.
Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slove-
nija. 

Višina subvencije je največ 60 %, minimalna višina je 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Prijavitelj lahko 
za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). Obdobje upravičenosti stro-
škov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za digitalni marketing
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga. Sofinancirajo se upravičeni stroški zu-
nanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani 
DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/:
-  Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s 

tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 1.500,00 €.
-  Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vi-

dika. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 2.000,00 €.
-  Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 

2.500,00 €.
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-  Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna 
pa 2.500,00 €.

Višina subvencije je največ 60 %, podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 
2023) največ do 8.500,00 €, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj nave-
deno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se 
prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za kibernetsko varnost
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti. 
Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti
skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija
www.dihslovenia.si/smernice/:
-  Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega 

poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 
5.000,00 €.

-  Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in teh-
ničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina 
subvencije pa 9.999,99 €. 

Višina subvencije je največ 60 %, prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozi-
vu samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 
EUR. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (12.4.2019) in 
traja do 30.9.2023.

V kolikor imate vprašanja v zvezi z vavčerji, jih naslovite na e-pošto vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na 
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS.  (Vir: www.podjetniskisklad.si)

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik

Obdavčitev regresa za leto 2019

Novela Zakona o dohodnini in novela Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju sta bili objavljeni v 
uradnem listu št. 28/19 dne 3.5.2019. V skladu z novelama 
se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje 
znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenu-
tno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.729,15 €) 
razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. 

Sprejete spremembe za leto 2019 veljajo za vsa izplači-
la regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred 
uveljavitvijo novel regres že prejeli, bodo upravičeni do 
vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo 
bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in si-

cer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega 
vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca 
pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridese-
tih dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik 
vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti. 

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplača-
ti regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega 
koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejav-
nosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi 
kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. no-
vembra tekočega koledarskega leta.

Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in po-
sledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na 
FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z da-
tumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do 
predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno.  
Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila 
regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavi-
tvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi 
po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo 

FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije do-
hodnine in prispevkov za socialno varnost. V tem obdo-
bju bo FURS, na podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem 
eDavki vloženi do dneva uveljavitve novel (za opravljena 
izplačila do tega datuma), pripravil podatke za izdajo od-
ločb. Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena 
obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od re-
gresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračuna-
ne akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral 
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Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

V Uradnem listu RS št. 17/2019 je objavljena Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, katere določbe 
veljajo od 1.4.2019. Po tej odredbi od 1.4.2019 znaša višina prispevka za posamezno vrednotnico za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 7,62 €, za zdravstveno zavarovanje pa 2,18 €, skupaj 9,80 €. 

(Vir: www.fu.gov.si)

Občasni zaslužki preko spleta

Vse več zavezancev občasno opravlja razne storitve pre-
ko interneta, pri čemer so z izplačevalci dohodka v do-
ločenem pogodbenem odnosu. Med tovrstne storitve 
sodi npr. oglaševanje na osebnem blogu, sodelovanje s 
podjetjem pri pospeševanju prodaje v okviru partnerske-
ga programa, plačilo pa se večinoma vrši preko posebnih 
računov na spletu.

Kakšne so obveznosti?
Zaslužki od občasnega dela preko interneta sodijo med 
dohodke iz zaposlitve, točneje med dohodke iz drugega 
pogodbenega razmerja. V davčno osnovo se všteva vsak 
posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v 
višini 10 % dohodka in obvezne prispevke za socialno 
varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan 
plačati zavezanec (6,36 % prispevek za zdravstveno zava-
rovanje in 15,50 % prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, kadar prejemnik ni pokojninsko zavarovan 
iz drugega naslova). Akontacija dohodnine znaša 25 % 
od davčne osnove. Ti dohodki se vštevajo tudi v davčno 
osnovo za letno odmero dohodnine.

Kaj mora storiti prejemnik dohodka?
Ko je izplačevalec dohodka plačnik davka iz Slovenije 
(pravna ali fizična oseba z dejavnostjo), mora le-ta izraču-
nati in v breme prejemnika dohodka odtegniti akontacijo 
dohodnine in prispevke. Če pa gre za tujega izplačevalca, 
mora prejemnik dohodke napovedati sam. V ta namen 
mora do 15. dne v mesecu za dohodke, prejete v prete-
klem mesecu, davčnemu organu predložiti  Napoved za 
odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja za rezidente, ki jo lahko zelo eno-
stavno odda elektronsko preko sistema e-Davki: brez di-
gitalnega potrdila (registracija z uporabo uporabniškega 
imena in gesla) ali z digitalnim potrdilom. 

V določenih primerih se delo preko interneta opravlja 
kontinuirano in neodvisno oziroma samostojno, kar se 
smatra za opravljanje dejavnosti. Če zavezanec v tem pri-
meru ni registriran za opravljanje dejavnosti, se mora re-
gistrirati kot pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo. 

(Vir: www.fu.gov.si)

Podjetniki in podjetja: če še nimate urejenega 
eVročanja, se obrnite na finančne urade 
od 13. 5. do 17.5. 2019

V Finančni upravi RS ugotavljamo, da si določene pravne 
osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredi-
le vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko 
vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vroča-
jo elektronsko, je namreč vse daljši. 
Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomemb-
ne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odloč-
be itd.), ki lahko nosijo pravne in tudi finančne posledice, 

če zavezanci z njimi niso seznanjeni. Zato vse podjetnike 
in podjetja, ki še nimajo urejenih zadev glede eVročanja 
vabimo, da se od 13. 5 do vključno 17. 5. 2019 oglasijo na 
svoj finančni urad, kjer bodo dobili vse potrebne informa-
cije glede eVročanja in si uredili vse potrebno za dostop 
do teh dokumentov. 
Podrobnejše informacije najdete na
www.fu.gov.si. 

 

REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDav-
ke med verigo REK obrazcev, ki jih je oddal delodajalec. 
Zavezanec bo lahko na ta dokument predložil morebitne 
popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na 
voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajal-
cu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih na-
knadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela 

regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka 
dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemal-
cem do 31. januarja 2020, idr.).

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z 
datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, 
bo zopet omogočeno od 10.5.2019 naprej. 

 (Vir: www.fu.gov.si)
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Ignac Trobiš prejel Bronasti celjski grb

Ob prazniku Mestne občine Celje so 
11. aprila 2019 na osrednji slovesno-
sti podelili najvišja priznanja občine 
za leto 2019. Bronasti celjski grb je 
za poslovno uspešnost pri vodenju 
družbe in aktivno delovanje v pod-
jetništvu in obrtništvu prejel Ignac 
Trobiš, lastnik podjetja GRAFOTEHNA 
– TT proizvodnja in trgovina, d.o.o., 
Ljubečna

Ignac Trobiš je vajeniško dobo preži-
vel v podjetju IFA v Celju, kjer je izko-
ristil  široko znanje svojih mentorjev 
ter se izučil za rezkalca. Po zaključku 
vojaškega roka se je zaposlil v Žele-
zarni Štore ter istočasno nadaljeval 
izobraževanje na srednji tehnični 
šoli, svojo izobraževalno pot pa je 
zaključil s pridobitvijo univerzitetne 
ekonomske izobrazbe. Bil je organi-
ziran in delaven, zato je v Železarni 
Štore napredoval  na delovno mesto 
tehnologa, nato je bil vodja oddelka 
priprave orodja, vodja oddelka štu-
dija dela in časa ter vodja projekta 
robotizacije. Po odhodu iz železarne 
je leta 1991 postal direktor Obrtne 
zadruge Celje, ki jo je vodil do leta 
1995. V vmesnem času je brez službe 
ostala žena in pričela s samostojno 
podjetniško dejavnostjo z vodenjem 
računovodstva, ki pa ga je opustila, 
ko se je leta 1993 pokazala priložnost 
za posel v grafični dejavnosti. Takrat 
so kupili prvi stroj za toplotni tisk Ba-
ier in z njim pričeli tiskati vroči tisk na 
voščilnice. V ta namen so v domači 
garaži uredili improvizirano začasno 
delavnico. V naslednjih dveh letih so 
nabavili še več strojev ter svojo po-

nudbo razširili z več različnimi stori-
tvami na področju tiska, obenem pa 
pričeli z iskanjem nove lokacije za 
podjetje.  

V letu 1995 se je obseg poslovanja 
močno povečal, zato sta se s posli 
pričela ukvarjati oba zakonska  par-
tnerja in družinsko podjetje prestruk-
turirala v podjetje Grafotehna – TT 
d.o.o., v katerega sta prenesla del 
kapitala in poslov. Zaradi vse večje 
prostorske stiske so najeli poslovne-
-proizvodne prostore v Trnovljah, jih 
temeljito preuredili, preselili celotno 
proizvodnjo, še isto leto pa so naje-
te prostore tudi odkupili. Povpraše-
vanje je konstantno naraščalo, kar 
je podjetje spodbudilo v še večje 
investicije in posodabljanje proizvo-
dnje ter v izgradnjo prizidka. Sčaso-
ma so začeli pokrivati vedno več faz 
v proizvodnji embalaže, v letu 2004 
pa so odkupili sosednjo delavnico, 
jo temeljito renovirali ter vzpostavili 
elektronsko poslovanje. V letih 2005 
in 2006 so dokončno uredili svoje 

Prevzem priznanja od župana MOC g. Šrota. Foto: Andraž Purg

Prejemniki priznanj MOC (Trobiš stoji tretji z desne). Foto: Andraž Purg

poslovno–proizvodne prostore ter 
vzpostavili prijazno delovno okolje 
za vse zaposlene. V letu 2013 so de-
javnost razširili še na embalažo za ži-
vilsko industrijo. Dejavnost podjetja, 
ki je pretežno usmerjena na sloven-
ski trg, zajema zlatotisk, toplotni tisk, 
slepi tisk in izsekovanje.

Ignac Trobiš je temelje podjetja po-
stavil na strokovnem znanju in re-
dnem izpopolnjevanju zaposlenih 
ter tehnološkem posodabljanju, kar 
je botrovalo nenehni rasti in razvo-
ju ter konkurenčnosti podjetja na 
trgu. Podjetje je raslo iz leta v leto 
kljub temu, da je, zaradi prenehanja 
delovanja ali stečajev več tiskarn, 
izgubilo del poslov, kar je za Trobi-
ša predstavljalo velik izziv. Podjetje 
danes deluje na več kot 1000 m2 
poslovnih prostorov, lani pa so se do-
datno opremili s strojem za lepljenje 
večjih dimenzij in lepljenje okenc na 
embalažo. V podjetju je 9 zaposlenih, 
med katerimi sta tudi sinova Aleš in 
Klemen, ki sta v podjetje vpeta že 
od malih nog. Tudi v prihodnje bodo 
posebno skrb posvečali razvoju in 
zadovoljstvu zaposlenih ter kvaliteti 
storitev. Trobiš ima v poslu rad izzi-
ve, je zelo dovzeten do novitet in se 
dobro zaveda, da se je v podjetništvu 
potrebno nenehno prilagajati. Trobiš 
aktivno sodeluje v organih Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Celje, 
in sicer kot predsednik sekcije grafi-
čarjev in poslanec v skupščini. Vpet 
je tudi v lokalno okolje, kjer podpira 
razna društva v okviru krajevne sku-
pnosti. Pomembno mu je, da inten-
zivno izkoristi prosti čas, še zlasti uži-
va na morju ter se sprosti ob branju 
strokovne literature.
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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  
VAS VABI NA 

  
IZMENJAVO IN OGLED DOBRIH PRAKS V ZASAVSKI REGIJI 

V ČETRTEK, 6.6.2019 
 

OOZ Celje organizira izmenjavo in ogled dobrih praks v Zasavski regiji. Ogledali si bomo družinsko podjetje KUM-
PLAST, d.o.o. v Zagorju ob Savi, ki se že tri desetletja uspešno ukvarja s predelavo plastičnih mas. Ker verjamejo v 
sinergijo lesa, kovine in plastike, so razvili široko paleto izdelkov, brizgane in ekstrudirane plastike in kovine, 
namenjenih predvsem pohištveni industriji. V nadaljevanju dneva bomo spoznali tudi več kot sto letno tradicijo 
gostišča KUM Zagorje. Z udeležbo na dogodku boste imeli priložnost spoznati podjetnike iz druge regije, si izmenjati 
izkušnje ter vzpostaviti nove poslovne povezave.  
 
Program dogodka: 
 8.30:  dobrodošlica ob kavi na OOZ Celje 
 9.00:  odhod z avtobusom izpred OOZ Celje, po prihodu v Zagorje ob Savi ogled podjetja KUM-PLAST d.o.o. 
 Ogled Rudarskega muzeja Zagorje 
 Predstavitev dobre prakse gostišča KUM Zagorje, nato povratek v Celje v popoldanskih urah 
 
Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. 
 
Vabimo vas, da se čim prej prijavite s priloženo prijavnico, ker je število mest omejeno.  
 
Prijave zbiramo do srede, 29.05.2019, oziroma do zapolnitve mest po e-pošti 
simona.zupanc@ozs.si. 
 
Do našega srečanja vas lepo pozdravljamo! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A 
 IZMENJAVA IN OGLED DOBRIH PRAKS V ZASAVSKI REGIJI 

ČETRTEK, 6.6.2019 
 

Izpolnjeno prijavnico pošljite do srede, 29.05.2019, oziroma do zapolnitve mest na e-mail: simona.zupanc@ozs.si 
 
NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________ 

NASLOV: ______________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

 
S prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka 6.6.2019. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih 

pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Savinjska, ki 

se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Savinjska bo izvedba dogodka fotografirana, 

zato v kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše 

prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje. 

 

ZBORNICA CELJE
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec APRIL 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2019 1.714,49 
€.  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 letu 2019 (vir: obvestilo 
FURS 19. 12. 2018)

  

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 2019:

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 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2019 dalje znaša  886,63 €  (Ur.l. RS 
83/2018).     

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  APRIL 2019 upoštevajte 
21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur. Regres za pre-
hrano 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. 

2019 dalje v višini 35,05 € (Ur.l.RS 17/19), nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 
od PP) v znesku 8,88 €  

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   26,65 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 35,53 € 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 21 (168) 0 21 168
April 21 (168) 1 (8) 22 176
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 19 (152) 1 (8) 20 160
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 1 (8) 22 176
September 21 (168) 0 21 168
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 20 (160) 1 (8) 21 168
December 20 (160) 2 (16) 22 176
Skupaj 249 (1992) 12 (96) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2019 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  APRIL 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.008,93 5.885,43

1.681,55  

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 najpo-
zneje 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

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja veza-
ne na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za 
izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, 
za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

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 2019 znaša 56 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2019 do 
28.2.2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 
1.626,95 EUR).

Za izplačila od 1.3.2019 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 56 
% povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne 
plače zaposlenih v RS za leto 2018). Vir: FURS
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*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 najpo-
zneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec.

”�S�to�kartico��
prihranim�toliko,�
da�vam�raje��
ne�povem!”

Nove ugodnosti – nove možnosti prihrankov!

Popuste in ugodnosti si izračunajte na mozaikpodjetnih.si mozaik.podjetnih@ozs.si • 080 12 42 

in več kot 100 odličnih partnerjev na vaši poslovni poti!

› Ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih.
› Ugodnostih pri OZS in območnih obrtno-podjetniških zbornicah.
› Ugodnosti pri obrtnikih in podjetnikih.
› Plačila na obroke doma, v tujini in na spletu. Brez menjave banke.
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in več kot 100 odličnih partnerjev na vaši poslovni poti!
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1969 - 2019
let

V A B I L O
Spoštovani,

vljudno Vas vabimo, da si v sklopu dogodkov
ob 50. obletnici delovanja

Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
ogledate razstavo

»OBRT NA ZNAMKAH«

od 16. do 29.5.2019 ob delavnikih od 8. do 14. ure
v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Razstava zajema 233 originalnih znamk iz 17 različnih držav Evrope in 
Amerike. Tematsko so zajete najrazličnejše, obrti od začetkov pa do danes. 
Poleg znamk razstava vključuje še različno slikovno, dokumentarno in ostalo 
nefi latelistično gradivo.

Ob tej priložnosti bo razstavljena tudi osebna znamka jubileja OOZ Celje, 
priložnostni poštni žig Pošte Slovenije in priložnostna razglednica.

Razstava bo 30. in 31. maja 2019 na ogled v prostorih Celjskega doma, nato 
pa od 3. do 16. junija 2019 v prostorih City centra Celje.

Avtor razstave je Tone Petek.

Veselimo se srečanja z Vami. 
        Predsednik 
        Miran Gracer  


