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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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E- bolniški list od februarja 2020
Predvidoma bodo vsi zdravniki do 1. januarja 2020 že izdajali 
samo še e-bolniške liste. Delodajalci pa jih bodo morali 
elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje. 
Delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec 
prinesel bolniški list, ampak ga bo za svoje delavce prevzel 
sam. Prevzemali jih bodo preko portala eVem (eSPOT). 
Ukinitev papirnate listine bo za delodajalce pomenila 
poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih 
zahtevkov. 
Z uvedbo eBol FURS-u tudi ne bo več potrebno ročno 
izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za 

zavrovane osebe, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov 
(s.p.ji, družbeniki, ipd.). Le-ti bodo na ZZZS vložili le vlogo za 
izplačilo nadomestila plače. Poenostavljen bo tudi obračun 
prispevkov za socialno varnost, saj bo predizpolnjen 
obračun na portalu eDavki še bolj celovit.
Zanimivost: Letno je izdanih cca. 1,5 mio bolniških listov. 
V letu 2018 je bilo zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 
12.124.558 delovnih dni in je bilo v breme ZZZS izplačanih 
347.902.628 EUR.Zahtevke za refundacijo bo delodajalec 
še vedno lahko vlagal ročno. V letu 2018 je bilo le 13,85 % 
zahtevkov vloženih elektronsko. 

Vir:svetovanje.si.

Zaposlovanje državljanov Srbije po novem
1.septembra 2019  se je pričel izvajati že sklenjeni Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o 
zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Pro-
tokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado 
o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi. Ta 
prinaša bolj organiziran in bolj urejen način posredovanja 
ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev 
iz BIH. Po sporazumu se  lahko v Sloveniji zaposlujejo samo 
tisti državljani Srbije, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih 
v Srbiji. Izjema so visoko strokovni delavci, ki jih delodajalci 
željo zaposliti in jih tudi primerno plačati. Sezonski delavci, 
denimo tisti, ki delajo v gradbeništvu ali kmetijstvu, se bodo 
načeloma morali vrniti v Srbijo. Letno število sprejetih delav-
cev bo na podlagi stanja in gibanj na trgu dela ter izraženih 
potreb delodajalcev določilo Ministrstvo za delo.

V skladu s sporazumom lahko delavec dobi dovoljenje za 
tri leta, z možnostjo podaljšanja, delovno dovoljenje za 
prebivanje pa morajo delavci pridobiti ločeno. Delodajalec 
mora z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno 
leto. Pri tem ima možnost trimesečnega poskusnega dela, v 
tem obdobju lahko delavca, če z njim ni zadovoljen, odpusti 
brez posebnih razlogov, po treh mesecih pa le po Zakonu 
o delovnih razmerjih. Po prvem letu bo imel delavec prost 
dostop do trga dela, torej ne bo več vezan na enega delo-

dajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev, ustanovil go-
spodarsko družbo ali se zaposlil pri agenciji za posredovanje 
dela, vendar si bo moral novo zaposlitev v Sloveniji poiskati 
v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravi-
čen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v naspro-
tnem bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo. Za izdajo 
delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki 
bo tudi kril stroške postopke izdaje dovoljenja. Slovenski de-
lodajalec bo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
prijavil prosto delovno mesto, obveščanje o njem, izbira in 
vabilo kandidatov pa se bo opravilo v Srbiji.

Delavcu, ki bo odpuščen iz krivdnih razlogov, bo delovno 
dovoljenje razveljavljeno in se bo moral takoj vrniti v Srbijo, 
razen če bo izpolnjeval pogoje za nadomestilo za brezpo-
selnost. Delavcu, ki bo izgubil zaposlitev zaradi neizplačila 
plače ali drugih kršitev pogodbe na strani delodajalca, bo 
delovno dovoljenje še veljalo, če se bo v 30 dneh zaposlil pri 
drugem delodajalcu za enako delovno mesto, za katero je 
bilo dovoljenje izdano, ter se bo vključil v socialno zavarova-
nje. Delavec bo v primeru brezposelnosti brez svoje krivde 
lahko iskal drugo zaposlitev, če bo imel pravico do nadome-
stila za čas brezposelnosti. Če v času prejemanja nadomesti-
la ne bo našel druge zaposlitve, se bo moral vrniti v Srbijo. 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Slovenski podjetniški sklad
Odprti razpisi 
• SK75 2019- Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih 

podjetij v višini 75.000 EUR
• SI - SK 2019 - So - investiranje z zasebnimi investitorji
• P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju pol-

proizvodov 2.0
• P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Repu-

bliki Sloveniji

Odprti pozivi
• Vavčer za certifikate kakovosti
• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 

• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodar-

stva na sejmih v tujini
• Vavčer za pripravo digitalne strategije
• Vavčer za kibernetsko varnost
• Poziv za vpis v katalog - svetovalci za tržne raziskave tujih 

trgov 
• Vavčer za statusno preoblikovanje družb
• Vavčer za digitalni marketing
• Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vir: https://www.podjetniskisklad.si/sl/
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Evropske komisije 
(tako imenovano 
Montyjevo uredbo), 
ki daje neodvisnim 
a v t o s e r v i s e r j e m 
pravico do dostopa 
do informacij, orodij 
in popravljanja vozil 
tudi v času tovarniške garancije vozil. Ko pa je Evropska 
komisija leta 2010 objavila Uredbo 461/2010, kjer je eksplici-
tno zapisala, da »…škodljiv učinek se lahko na primer pojavi, 
če se ustvarijo ovire za vstop na trg ali širitev, ki izključujejo 
konkurenčne dobavitelje in škodijo potrošnikom, zlasti z vi-
šanjem cen ali omejevanjem izbire …« ter v nadaljevanju še 
pojasnila, da »…popravila  in  vzdrževanje kot celota pred-
stavljajo zelo velik delež skupnih izdatkov potrošnikov za 
motorna vozila, ki pomenijo pomemben delež povprečnega 
proračuna potrošnika« in da »…Razpoložljivost tako rezerv-
nih delov kot tudi storitev popravil in vzdrževanja prinaša 
precejšnje koristi potrošnikom, zlasti ker pogosto obstaja-
jo velike razlike v ceni med deli ali storitvami, ki jih ponu-
ja, prodaja ali preprodaja proizvajalec vozil oz. pooblaščeni 
uvoznik vozil.« Tako so neodvisni avtoserviserji dobili dostop 
do informacij, ki so nujna za popravilo in vzdrževanje vozil pod 
enakimi pogoji kot pooblaščeni avtoserviserji  in jasno je 
bilo tudi navedeno, da za popravilo vozil v času tovarniške 
garancije ni potrebno uporabljati originalnih rezervnih de-
lov ampak je mogoče uporabljati tudi druge rezervne dele, 
ki ustrezajo kakovosti originalnih delov – poznamo jih kot 
rezervne dele „enake kakovosti“« (ki so odobreni tudi s strani 
proizvajalcev vozil!). 

Sekcija je že vse od leta 2010 opozarjala Agencijo za varstvo 
konkurence (AVK) na nepravilnosti, ki so se pojavljale v Slo-

Državna revizijska komisija je razveljavila razpis FURS-a za 
servisiranje službenih avtomobilov, ker je ocenila, da FURS 
ni ravnal v skladu z zakonom o javnih naročilih. Razpisni 
pogoji so dovoljevali prijavo le pooblaščenim serviserjem 
določenih znamk vozil. S tem so omejili krog ponudnikov, 
zaradi česar bi lahko FURS servisiranje voznega parka plače-
val dražje. Odločitev je pomembna zaradi vseh novih javnih 
razpisov, saj morajo njihovo odločitev spoštovati vsi! Na ne-
korektnost in omejevanje konkurence je mnogo let opozar-
jala tudi sekcija avtoserviserjev in pri tem sodelovala tudi z 
Agencijo za varstvo konkurence (AVK).

Prav AVK je bila tista, ki je zahtevala razveljavitev razpisa. V 
sklepu je zapisala, da:
• zahteva za izključno pooblaščene serviserje "ne temelji 

na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah na-
ročnika",

• takšna zahteva onemogoča sodelovanje neodvisnim ser-
viserjem, s čimer je v nasprotju s cilji iz uredb Evropske 
komisije, in

• da je FURS ravnal v nasprotju z javnim interesom.
 
Zakaj je dogodek zgodovinska odločitev:
• odločitev nakazuje na bodočo prakso pri razpisih v javni 

upravi in državnih podjetjih;
• odločitev državne revizijske komisije pomeni, da so dol-

goletna prizadevanja, utemeljevanja in zavzemanja sek-
cije avtoserviserjev pri OZS uspešna in da se je sekcija ves 
čas zavzemala za pravico in ne le zagovarjala del svojih 
članov;

• končno bo tudi v Sloveniji uporabljen nediskriminatorni 
pristop pri javnih razpisih

Sekcija je že mnogo let  opozarjala na sprejeto Uredbo 

 

Sekcija avtoserviserjev - vozila lahko servisirajo vsi 
avtoserviserji, ne le pooblaščeni!

Vpis v imenik vodij del 
V zadnjem obdobju se ponovno pojavlja večje število vpra-
šanj glede vodij del in obveznega vpisa v imenik vodij del 
(Gradbeni zakon). Torej, v imenik vpisanega vodjo del po-
trebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, 
razen izvajalci enostavnejših zaključnih gradbenih del (sli-
kopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi,…). 
Tako se vpišejo skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, 
železokrivci, inštalaterji itd., skratka vsi, ki imajo pridoblje-
no obrtno dovoljenje za gradbeno področje. Skrajni rok za 
vpis je 31.5.2020 (takrat poteče prehodno obdobje, ki pa 
velja samo za podjetja, ki so poslovala že pred 1. 6. 2018), 
vendar večina investitorjev pričakuje, da je vodja del vpisan 
v imenik že sedaj, saj zakon velja že od 1. 6. 2018. 
Do 31. 5. 2020 si izvajalec, ki je posloval že pred 1.6.2018, lah-
ko za vodjo del še najame nekoga zunanjega po (podjemni) 
pogodbi, po tem datumu pa bo moral biti vodja del redno in 
polno zaposlen v samem podjetju. Podjetja ustanovljena po 
1. 6. 2018 morajo izpolnjevati te zahteve v celoti takoj ob pri-
četku poslovanja. Pomembno: v imenik vodij del pri OZS, se 
poleg mojstrov s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci 
obrtnih dejavnosti z gradbenega področja (torej vpis nosilca 

dejavnosti je brez preverjanja izobrazbenih pogojev, samo 
kot nosilec na obrtnem dovoljenju), vendar naj bi takšen 
vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del ali pa, če so po-
dizvajalci in zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za 
izvajanje novogradenj, tudi če gre samo za posamezna dela 
na novogradnjah, pa je potreben vpis na podlagi mojstrske-
ga, delovodskega ali strokovnega izpita. 
Za vodenje del na celotnih objektih pa je, glede na zahtev-
nost objektov, minimalni pogoj višja oz visoka izobrazba 
gradbene smeri (strokovni izpit, vpis v imenik:
- na podlagi mojstrskega izpita se vpišejo na OZS
- na podlagi delovodskega izpita se vpišejo na GZS
- na podlagi strokovnega izpita pa se opravi vpis na IZS (In-

ženirska zbornica Slovenije), kjer zainteresirani tudi opra-
vljajo strokovne izpite, če jih še nimajo. 

Strokovni izpit se lahko opravi na podlagi dokončane-
ga izobraževanja za tehnika ali inženirja in na podlagi 
vsaj 3 let ustreznih delovnih izkušenj pri vodenju gra-
denj.                     

Vir: Janko Rozman, OZS
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veniji. Zaradi počasnosti je sekcija avtoserviserjev pri OZS 
poročala tudi na Evropskem združenju proizvajalcev in ser-
viserjev vozil CECRA. To se je vendarle v nadaljnjih postopkih 
tudi pri AVK večkrat izkazalo kot upravičeno opozorilo – npr. 
primer Hyundai leta 2015, primer Renault leta 2018. Tudi 
zato je AVK izvedla širšo anketo med avtoserviserji in rezul-
tate objavila konec lanskega leta. Vsi rezultati pritrjujejo in 
potrjujejo stališču sekcije avtoserviserjev pri OZS.

Ob tem na Sekciji avtoserviserjev pri OZS ves čas opozarjamo, 
da mora avtoserviser, če s popravilom in vzdrževanjem vozila 
ne želi ogroziti tovarniške garancije:
• poznati in upoštevati navodila in normative proizvajalca 

glede vzdrževanja in popravila vozila (imeti veljavno licen-
co za programsko opremo s tehničnimi informacijami - npr. 

Autodata, Bosch, Haynes Pro, Texa ali program od proizva-
jalca vozil blagovne znamke),

• razpolagati z ustrezno diagnostično napravo za odkriva-
nje tehničnih napak (imeti veljavno licenco za tako pro-
gramsko opremo),

• vgrajevati tovarniško priznane originalne ali originalu ena-
kovredne nadomestne dele,

• imeti obrtno dovoljenje za ustrezno dejavnost (razen, če 
je ponudnik gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje 
družbe ali v dejavnosti 45.200 posluje kot izjema, opredelje-
na v drugem odstavku 5. člena Obrtnega zakona) in

• imeti ustrezno vodeno dokumentacijo in evidence takih 
popravil in pregledov.

Vir: avtoserviser.si

Na tradicionalnem, že tretjem srečanju prevozniških družin 
in prevozniških podjetij Slovenije 2019 v Slovenski Bistrici se 
je zbralo več kot 2.000 slovenskih prevoznikov, članov OZS 
in GZS ter njihovih družinskih članov. Prevozniki so opozorili 
na najbolj pereče probleme in opozorili na davek, ki ga mora 
plačati cela družina. Zbrane so nagovorili številni politični 
predstavniki, dogodek pa je s finančno donacijo malemu 
Krisu dobil tudi humanitarno noto. 
Osnovna ideja srečanja je medsebojno druženje slovenskih 
prevoznikov in medgeneracijsko povezovanje, ki je za uspe-
šen prenos podjetij in uspešno delo mladih generacij še 
kako pomembno. Na srečanju so prevozniki izpostavili tudi 
najbolj pereče probleme v panogi. Predsednik OZS Branko 
Meh je v svojem nagovoru poudaril, da se 95 odstotkov pro-
blematike prevoznikov dotika tudi ostalih panog v malem 
gospodarstvu. »Želimo, da nas vlada in ministri poslušajo in 
tudi uslišijo, ko jim ponudimo rešitve za naše probleme. Če 
bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu,bo šlo dobro vsem 
državljanom,« je dejal Meh.
Po besedah predsednika sekcije za promet pri OZS Petra 

Sekcija za promet – tretje tradicionalno srečanje 
prevozniških družin in podjetij

Piška je večina slovenskih prevozniških podjetij družinskih 
podjetij. »Ker smo predani svojemu poklicu, trpijo druži-
ne. Ta davek se velikokrat spregleda, prav pa bi bilo, da se 
temu končno nameni pozornost,« je dejal v nagovoru. Po-
leg izboljšanih pogojev za družinsko podjetništvo in davč-
ne razbremenitve gospodarstva si avtoprevozniki želijo 
večjo pretočnost prometa na mejnih prehodih in hitrejše 
umeščanje infrastrukturnih objektov ob avtocestah. Odprta 
vprašanja po besedah Piška že dejavno rešujejo v dialogu 
s predstavniki pristojnih ministrstev in vlade in verjame, da 
se bodo kmalu našle rešitve. »Ne želimo subvencij, želimo 
samo pogoje za normalen razvoj, da bomo lahko konku-
renčni na evropskih trgih,« je poudaril. Po vzoru krovne OZS 
je tudi sekcija za promet pokazala svojo humanitarno plat in 
se odločila za donacijo malemu Krisu. Na srečanju so sicer 
gostili tudi številne predstavnike industrije, ki prevoznikom 
zagotavljajo svoje izdelke in storitve. Strokovni sejem, ki je 
nastal na dogodku, je bil letos rekorden, saj je svoje pred-
stavitve predstavilo več kot 60 podjetij in drugih partnerjev 
slovenskih prevoznikov. 

Vir: www.ozs.si

V okviru MOS je bilo na Ulici obrti, že šesti po vrsti,  na 
privlačen način predstavljeno dvanajst obrtnih pokli-
cev, in sicer: klepar–krovec, elektrikar, mizar, oblikovalec 
kovin – orodjar, strojni mehanik, tesar, zidar, avtoservi-
ser, pek, slaščičar, kuhar in natakar. Osrednja točka ulice 
obrti je bila vajeniška pisarna, kjer so obiskovalci lahko 
prejeli vse informacije o vajeništvu. Zanimanje osnov-
nih šol in osnovnošolcev za Ulico obrti je iz leta v leto 
večje, tako jo je letos obiskalo 2000 osnovnošolcev iz 
40 osnovnih šol. Minister Pikalo je pohvalil prizadevanja 
zbornice, ki skuša na ta način približati obrtne poklice 
mladim in tudi njihovim staršem. 

Ulica obrti je bila tudi letos organizirana po načelu »vse 
na enem mestu«, saj je hkrati potekala predstavitev po-

52. MOS 2019 – predstavitev obrtnih poklicev

sameznih poklicev in vključitev dijakov v proces prak-
tičnega usposabljanja z delom, obiskovalci pa so dobili 

Foto: arhiv OOZ Celje
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Podjetje Vivapen d.o.o. - član OOZ Celje - je prejemnik 
nagrade za najboljšo inovacijo GZS leta 2019 po izboru 
javnosti

GZS je nagradila najboljšo inovacijo leta po izboru javno-
sti – v letu 2019 je to inovacija Avtomatiziran stroj za 
sitotisk 3D oblike na nalivno pero podjetja Vivapen.

Ob Dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slove-
nije podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim 
podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskoval-
nih zavodih. 8 zlatih, 2 posebni priznanji za mlado podje-
tje, 26 srebrnih, 4 bronasta priznanja, 4 priznanja za pri-
spevek na področju inovativnosti in 2 posebni priznanji 
za razvojno in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in 
institucij znanja je rezultat nacionalnega finala, v katerem 
je na regionalni ravni sodelovalo 199 inovacijskih predlo-
gov in prek 1.000 inovatorjev in inovatorskih ekip.

Petra Melanšek, direktorica podjetja: »Lepo dobiti po-
trditev in priznanje od strokovne komisije, vendar pa 
v prvi vrsti ustvarjamo za tiste, ki pišejo. To je tudi dela 

našega slogana 
in to dejansko ži-
vimo. Zato nam 
nagrada za naj 
inovacijo leta po 
mnenju in izbo-
ru javnosti ogro-
mno pomeni. 
Strokovni naziv 
inovacije je »Av-
tomatiziran stroj  
za sitotisk 3D 
oblike na naliv-
no pero. Za na-
livno pero GRIP, 
ki ga proizvaja-
mo za Faber Ca-
stell smo razvili 
avtomatizirano 
procesno rešitev 
za sitotisk 3D oblike pik na trikotno držalo nalivnega pe-
resa«. Z rešitvijo smo se izognili težavnemu ponovnemu 
vstavljanju v orodje ter izničili možnost prask na lakirani 
površini pri vstavljanju. S pravilno izbiro laka ter procesa 
UV sušenja smo zagotovili odličen oprijem pik na povr-
šino. Proces je avtomatiziran od začetka do konca, kjer 
istočasno na dva trna nanašamo pike na dve držali ter na 
drugi strani na druga dva trna natikamo ali odvzemamo 
neobdelana ali obdelana držala. Prav tako smo standardi-
zirali pakiranje za med-oddelčni transport, kar nam omo-
goča hitrejši pregled ter pohitri nadaljnjo montažo. Stroj 
smo povezali v Sistem Skrbnik, ki nam v realnem času 
kaže OEE ter javlja zastoje. Rešitev omogoča hitro me-
njavo barv pik, manjšo možnost napak in hitrejši proces.» 
Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predsta-
vlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih 
podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. 

Vir: https://daninovativnosti.gzs.si/ 
in podjetje Vivapen d.o.o.

Foto: arhiv OOZ Celje

tudi informacije srednjih šol in spoznali strokovno pod-
poro obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. Učen-
ci so se lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo neka-
terih izdelkov in se preizkusili v posameznem poklicu. 
Na Ulici obrti je letos bila predstavljena tudi lončarska 
delavnica. 

Pri predstavitvi poklicev so tudi letos sodelovali naši 
člani, in sicer: Franček Stropnik je predstavljal poklic 
klepar-krovec, Krešimir Antolič poklic elektrikarja, za 
tehnično podporo pa je poskrbel Viki Ašič.

Foto: arhiv Vivapen d.o.o.

Foto: arhiv Vivapen d.o.o.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec SEPTEMBER 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2019 1.737,42 €.  Naj-
nižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov 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 SEPTEMBER 2019 upo-
števajte 21 delovnih dni - skupaj 168 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 –  SEPTEMBER 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

976,17 5.694,33

1.626,95  

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 od-
stavkom 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 me-
secu 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

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


