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

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravna-
ne članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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

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

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

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

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Javno povabilo ZRSZ: Usposabljanje na delovnem 
mestu – mladi 2017/2018
Zavod za zaposlovanje RS je 21.11.2017 objavil javno po-
vabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mla-
dih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. 
Za obdobje 2017–2018 je na voljo 2,6 milijona EUR.

Usposabljanje na delovnem mestu traja dva ali tri mesece. 
Vanj se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Trimeseč-
no usposabljanje je namenjeno le mladim iskalcem prve 
zaposlitve. Javno povabilo je odprto do razdelitve razpo-
ložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. Omogoča de-
lodajalcem, da brezposelne spoznajo v konkretni delovni 
situaciji in jih usposobijo za predvideno delovno mesto, 
v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagajo 
v ponudbi na javno povabilo. Udeleženec se v skladu s 
programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja 
praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je 
razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka 
(npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug 

dan v tednu. Usposabljanje 
se ne sme izvajati ob nede-
ljah in praznikih.

Ponudbo za usposabljanje 
na delovnem mestu lahko predložijo delodajalci, ki so 
pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slove-
nije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, opre-
deljene v javnem povabilu. Ponudbo na predpisanem 
obrazcu lahko oddate po pošti ali osebno v glavno pisar-
no območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega 
podjetja. V eni ponudbi lahko predlagate več programov. 
Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo 
biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne 
ponudbe že zaključena. 
Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi 
razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 
12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Več 
informacij: www.ess.gov.si. 

 

NOVO - Vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih 
subjektov v Register dejanskih lastnikov (eRDL) 
Za koga je vpis v register dejanskih lastnikov obve-
zen?
Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES, 
je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, s 
katero se naj bi povečala transparentnost pri ugotavljanju 
dejanskega lastništva poslovnih subjektov.

Z vzpostavitvijo RDL bodo morali biti pri vsakem podje-
tju vpisani podatki, katera fizična oseba je dejanski lastnik 
tega podjetja. Podatke o dejanskih lastnikih morajo ob 
določenih pogojih zagotoviti: gospodarske družbe, za-
druge, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, usta-
nove, verske skupnosti, tuji skladi, tuje ustanove in pravni 
subjekti tujega prava.  ZPPDFT-1 določa, da morajo dejan-
ske lastnike v RDL vpisati vse pravne osebe, ki so vpisane v 
Poslovni register Slovenije, razen:
-  samostojni podjetniki (s.p.),
-  enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini di-
rektor te družbe (če je direktorjev več ali če je edini 
družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja),

-  posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (za-
sebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, za-
sebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinar-
ji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),

-  neposredni in posredni proračunski uporabniki,
-  tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti 

tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo 
davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Dejanski lastnik je vsaka fizič-
na oseba, ki:
• je (ne)posredno imetnik vsaj 

25 % poslovnega deleža, 
glasovalnih ali drugih pravic, 
na podlagi katerih je poda-
na udeležba pri upravljanju 
pravne osebe, ali lastništvo 
25 % in ene delnice,

• ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev go-
spodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, 
usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva.

Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanske-
ga lastnika (npr. društva, zbornice ipd.), se za dejanskega 
lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslo-
vodstva.

Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe 
ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije 
eRDL. Zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno po-
trdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi 
ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil 
AJPES. Prvi vpis morajo pravne osebe opraviti naj-
kasneje do 19. januarja 2018. Aplikacija bo na voljo 
predvidoma od 2. decembra 2017 dalje, zato bo časa 
za vpis le en mesec in pol. Novoustanovljeni subjekti 
bodo morali podatke v eRDL vpisati v roku 8 dni po 
vpisu v PRS.
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V RDL se vpišejo podatki o:
• pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna 

številka, datum vpisa in izbrisa),
• dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna šte-
vilka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug 
način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega la-
stnika iz RDL).

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni na spletnem 
portalu AJPES (eRDL) od 19. januarja 2018 dalje. Podatki 
RDL so javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni 
številki in državljanstvu dejanskih lastnikih, kateri bodo 
dostopni le upravičencem.
   

    Vir: Nina Scortegagna 
Kavčnik, OZS

Nov register nastanitvenih obratov pri AJPES (RNO)

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil Register nastanitvenih 
obratov (RNO) in nov sistem eTurizem za poročanje po-
datkov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov. Po no-
vem bo sporočanje o gostih le prek spletnega portala 
AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu 
Republike Slovenije in občinam. Izvajalci nastanitvene 
dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v 
katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakon-
sko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem 
obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem 
obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige go-
stov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali 
prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega 
meseca po vpisu v register nastanitvenih obratov, torej 
od 1.1.2018 dalje. Od 1.3.2018 dalje poročanje v starem 
sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejav-
nosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek 
spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v register 
nastanitvenih obratov.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročajo 

predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statistične-
mu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, bodo po 
novem morali poročati preko spletne aplikacije eTurizem 
ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem na-
slednjega meseca po vpisu v RNO (s 1.1.2018 oz. 1.2.2018 
oz. 1.3.2018). Od 1.3.2018 dalje poročanje po sedanjem 
sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj, da bodo 
predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo 
eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot 
slednje izvajajo sedaj. Način plačila turistične takse občini 
ostaja nespremenjeno. Občina bo po novem podatke o 
prihodih in prenočitvah turistov za posamezen nastani-
tveni obrat pridobivala neposredno s strani AJPES (apli-
kacije eTurizem). Več informacij najdete na spletni strani 
https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_
prenocitvah/Splosno.

Vabimo vas na predstavitev novih registrov in 
obveznosti poročanja, ki jo bodo izvedli predstavniki 
AJPES in bo v 

četrtek, 7.12.2017 ob 12.00 na OOZ Celje
 Podrobnejše informacije o vsebini in prijavnico najdete 
na straneh 7 in 8.

Sprejeta nova gradbena zakonodaja

Državni zbor je 24.10.2017 sprejel novi Gradbeni zakon 
(GZ), in novi Zakon o arhitekturni in inženirski dejav-
nosti (ZAID), ki bosta nadomestila dosedanji Zakon o 
graditvi objektov (ZGO). Sprejet je bil tudi novi Zakon o 
urejanju prostora (ZUREP). Novi zakoni se bodo zače-
li uporabljati s 1.6.2018. Pred tem bodo na ministrstvu 
morali sprejeti še podzakonske akte, ki pa bistveno ne 

bodo mogli vplivati na izvajanje zakonodaje. 

V zakonodaji je kar nekaj novosti tudi za izvajalce del. V 
sodelovanju s sekcijo gradbincev pri OZS bomo organi-
zirali informativno predavanje, kjer bo predstavljena vsa 
novo sprejeta zakonodaja tega področja. O terminu iz-
vedbe vas bomo pravočasno obvestili.

VABILO -  SODELOVANJE S PODJETNIKI IZ NEMČIJE
Na OOZ Celje želimo članom ponuditi podporo tudi na področju internacionalizacije, zato smo se povezali z občino Singen iz 
Nemčije (Baden – Württemberg). V mesecu marcu 2018 bomo organizirali obisk enega izmed sejmov v Singenu, obenem pa 
planiramo, da bomo skupaj z nemškimi partnerji organizirali poslovna srečanja naših in nemških podjetij. 

Da bomo lahko organizirali poslovno srečanje s podjetniki, vas vabimo k sodelovanju. Glede na izražen interes naših podjetnikov 
bomo poiskali nemške poslovne partnerje, ki si želijo sodelovanja s slovenskimi podjetji iz področja celjske regije. Prepričani smo, 
da boste z našo podporo našli nove poslovne priložnosti. 

V nadaljevanju se nahaja izjava, ki jo izpolnite, v kolikor ste zainteresirani za poslovno sodelovanje s podjetji iz Nemčije, ter nam 
jo posredujte.
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IZJAVA ZA OPREDELITEV INTERESA ZA POSLOVNO SODELOVANJE  
Z NEMŠKIMI PODJETJI 

 
Prosimo, izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite po faksu št.: 03/425 22 71 ali po e-pošti 

 martina.recnik@ozs.si do 19.01.2018 
 

Naziv podjetja:   

Naslov:   

Poštna številka:   Kraj:  

Tel:   Fax:   

E-pošta:   Spletna stran:   

GSM:  Leto ustanovitve:  

Štev. zaposlenih:   Oseba za stike: 

 
Glavne dejavnosti vašega podjetja (prosimo, navedite): 
 

 
ISKANO SODELOVANJE (ustrezno obkrožite ali navedite):                        

o franšiza     
o prodaja izdelkov oziroma storitev                
o nakup surovin materiala, opreme         
o prenos in uvajanje tehnologije 
o vlaganja  
o podizvajalska dela 
o tehnična pomoč                         
o drugo (navedite)    

                                           
PONUJENO SODELOVANJE (ustrezno obkrožite ali navedite):  

o franšiza     
o prodaja izdelkov oziroma storitev                
o nakup surovin materiala, opreme         
o prenos in uvajanje tehnologije 
o vlaganja  
o podizvajalska dela 
o tehnična pomoč                         
o drugo (navedite)    

 
 Želim sodelovati s podjetji, ki se ukvarjajo z naslednjo dejavnostjo (navedite):  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      
                                                                                                                             Podpis in žig: 
 
                                                                            

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE! 
 
Dodatne informacije: OOZ Celje, Martina Rečnik, e-pošta: martina.recnik@ozs.si, tel. 03/425 22 72 
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Foto: arhiv OZS

Mednarodna humanitarna akcija in 
19. tekmovanje slikopleskarjev 

Letošnja mednarodna humanitarna akcija in 19. tekmo-
vanje slikopleskarjev, ki jo je sekcija slikopleskarjev pri 
OZS organizirala v Prlekiji, je med otroki in vzgojitelji v 
Enoti Dom v OŠ Veržej požela pravo navdušenje, saj je v 
enem dnevu 91 slikopleskarjev povsem prenovilo štiri od 
šestih bivalnih enot, v katerih so nameščeni otroci z ve-
denjskimi in čustvenimi motnjami v starosti od 6 do 15 
let, ki tu obiskujejo tudi osnovno šolo. Med udeleženci je 
bila tretjina slikopleskarjev iz tujine, znova pa se je moj-
strom pridružilo tudi 13 dijakov iz dveh srednjih strokov-
nih šol iz Maribora in Kranja ter 9 vajencev iz avstrijske 
slikopleskarske šole Baden.  

Iz obrtniškega stanovskega vidika ima ta humanitarno-
-tekmovalna akcija še poseben pomen, saj mojstri med 
seboj tekmujejo in preverjajo svoje spretnosti, v vlogi 
mentorjev pa dijakom prenašajo svoje dragocene izku-
šnje, jim delijo nasvete in predstavljajo gradbene mate-
riale. Učencem OŠ Veržej so ob tej priložnosti predstavili 
tudi poklic slikopleskarja, zainteresiranim varovancem 
Enote Dom pa bodo omogočili tudi pridobitev štipendi-
je, če se bodo pri prehodu v srednjo šolo odločili za poklic 
slikopleskarja. Na sklepni večerni prireditvi v Termah Ba-
novci so vsem sodelujočim podelili zahvale ter priznanja, 
razglasili pa tudi tri najboljše tekmovalne ekipe, tokrat 
vse tri iz Slovenije. Prvo mesto sta si letos zasluženo 
priborila slikopleskarja Avgust in Uroš Sreš iz Murske 
Sobote, drugo mesto je zasedla ekipa iz Markovcev, 
tretje pa iz Ljutomera.

Slikopleskarji so v Veržej prišli skorajda iz vseh slovenskih 
regij, tretjina pa iz štirih evropskih držav- Madžarske, Av-
strije, Slovaške in Hrvaške. V tekmovalnem delu je sode-
lovalo 8 slovenskih in 4 tuji mojstri, v humanitarnem pa 

79 prostovoljcev, od tega 49 domačih in 30 tujih. Že 19. 
zapored je v humanitarnem delu sodeloval dolgoletni 
predsednik sekcije slikopleskarjev pri OOZ Celje in upo-
kojeni član Milan Pestotnik.

Za prenovo 2.300 m² zidnih in 450 m² lesenih in kovinskih 
površin so slikopleskarji letos porabili 800 litrov barv iz 
družine JUPOL in premazov iz družine JUBIN, ki jih je pre-
skrbela družba JUB iz Dola pri Ljubljani, ki te humanitarne 
akcije podpira že vseh 19 let. Pri tem so uporabili tisoč 
valjčkov in čopičev, ki jih je zagotovilo kranjsko podjetje 
Žima, skoraj 10 tisoč kvadratnih metrov zaščitnih pokriv-
nih folij in papirja je za akcijo preskrbelo podjetje Saint 
Gobain – Rigips, 22 tisoč metrov zaščitnih lepilnih trakov 
pa družba tesa tape iz Ljubljane. Tri slovenska podjetja iz 
sekcije lesnih strok pri OZS – Mizarstvo Meh iz Velenja, 
Mizarstvo Alojz Tuhtar iz Sevnice in ljubljansko podjetje 
Kampo so Enoti Dom podarili povsem novih 16 vratnih 
kril, turistična agencija Abctour pa je poskrbela za prevo-
ze dijakov in tujih udeležencev v Veržej.

(Vir: sekcija slikopleskarjev OZS)

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

OOZ Celje je zaključila 10 leto izvajanja projektov s pod-
poro Mestne občine Celje, občin Dobrna, Štore in Vojnik, s 
katerimi 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. Iz-
bira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja nekega 
strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika. 
Projekt se je začel leta 2008 na podlagi ankete izvedene 
med člani OOZ Celje, ki je pokazala velik primanjkljaj v 
določenih poklicnih profilih. Iz ideje je nastal projekt Iz-
bira poklica – izziv za prihodnost,  katerega prva aktiv-

nost je bila izvedba okrogle mize na temo neskladja na 
trgu dela v juniju 2008. V istem letu so v projektu sodelo-
vale 4 osnovne šole iz lokalnega okolja z 148 udeleženci. 
Iz leta  v leto se je povečevalo število vključenih osnovnih 
šol, število dogodkov in udeležencev.

V Aktivnostih projekta, ki so potekale vse leto 2017, so 
sodelovali naši člani obrtniki in podjetniki ter ZRSZ OS 
Celje. Izvedenih je bilo  skupno 44 dogodkov, udeleženih 
13 osnovnih šol ter preko 1200 osnovnošolcev in njiho-
vih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delav-
nicam, obiske podjetij in zelo obiskane okrogle mize z 
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gosti - našimi obrtniki in podjetniki. V letu 2017 smo še 
povečali število dogodkov, saj je interes za izvajanje to-
vrstnih vsebin s strani šol in občin vedno večji. Učence in 
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. Sodelujoče šole v naših  projektih 
smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice obrti v okviru  
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in večina šol iz lo-
kalnega okolja se je udeležilo predstavitve poklicev tudi 
na tem dogodku. OOZ Celje je že četrtič sodelovala na tej 
ulici s svojimi predstavniki in  se predstavila širši javno-
sti z utrinki aktivnosti projekta, ki ga izvaja pod okriljem 
Mestne občine Celje: Promocija poklicev, kariernih poti in 
podjetništva v celjskih osnovnih šolah za leto 2017.  

V ponedeljek, 20.11.2017, je potekalo delovno srečanje 
vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi 
besedami predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja. 
Vodja projekta mag. Tatjana Štinek se je vsem sode-
lujočim in medijem zahvalila za njihov prispevek v izva-
janju projekta. Povabljenim obrtnikom in podjetnikom, 
predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim 
je predstavila izvedene aktivnosti in dosežene rezultate 
projekta v letu 2017. V nadaljevanju je sekretarka OOZ 
Celje Martina Rečnik podala izhodišča in pobude za 
nadaljnje sodelovanje ter predstavila projekte, ki so se 
razvili iz Izbire poklica – izziv za prihodnost: Festival iz-
obraževanja in zaposlovanja, podjetniški krožki, Podje-
tni, inovativni in ustvarjalni učenci celjskih osnovnih šol 
2014-2016 in drugi. 

Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zado-
voljstvo z udeležbo v aktivnostih projektov, podali so svo-
ja mnenja in izpostavili, kako je pomembno sodelovanje 
šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Najpomemb-
nejši se jim zdi prihod ljudi iz prakse v šolo, saj  učenci in 
starši pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev 
in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodar-
stva. Pohvalili so vzorno sodelovanje med šolami, zbor-
nico in občinami ter izrazili prepričanje, da je potrebno 
nadaljevati z aktivnostmi projekta tudi v prihodnje. Vsi 
prisotni so bili enotni, da je tudi potrebno še enkrat po-
skusiti prepričati svet savinjske regije o potrebnosti na-
daljevanja izvajanja projekta z odličnimi referencami iz 
preteklosti z nazivom Festival izobraževanja in zapo-
slovanja. Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene obči-

ne in osnovne šole ter predstavnici  ZRSZ OS Celje, so ob 
zaključku dogodka prejeli zahvalo za sodelovanje v letu 
2017. Skupaj so upihnili svečko na torti za 10. obletnico 
izvajanja projekta, ki jo je v duhu promocije poklicev iz-
delal celjski slaščičar Jošt Anton s.p. 

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: »Za nami je 10 let 
izvajanja projekta. Njegovo uspešnost  dokazuje številč-
nejši vpis v srednje poklicne in strokovne šole.  Kot zelo 
uspešen se je pokazal pristop do učencev v obliki, ko jim 
obrtniki in podjetniki predstavijo svoje poklice in karier-
ne poti iz prve roke. Zato menim, da je aktivnosti potreb-
no nadaljevati tudi v prihodnosti.»
Janko Trobiš, Mestna občina Celje: »10 let dela kaže re-
zultate, ki se odražajo na dolgi rok. Gre za enega najbolj 
pomembnih projektov s katerim se mladi seznanjajo s 
poklici, ki bodo v prihodnosti perspektivni.«
Mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS Celje: »So-
delovanje v projektu se mi zdi zelo dobro, ker gre za do-
polnjevanje ciljev zavoda na področju dela z mladimi. 
Usmerjamo jih v tiste poklice, za katere je največ povpra-
ševanja med delodajalci. Z informacijami, ki jim jih posre-
dujemo, opolnomočimo njihovo izbiro karierne poti in 
verjamem v naše sodelovanje tudi v prihodnosti.»
Vesna Poteko, občina Vojnik: “Občina Vojnik sodelu-
je v projektu promocija poklicev, kariernih poti in pod-
jetništva že od prvega leta in prepričana sem, da bomo 
projekt podprli tudi v prihodnje. Na tem mestu seveda 
zahvala in čestitke najprej  Martini  Rečnik  in mag. Tatjani 
Štinek, ki projekt izvajata izredno strokovno in profesio-
nalno ter seveda predsedniku Miranu Gracerju. Morda se 
učenci in starši v trenutku odločanja o poklicu, ki te spre-
mlja vse  življenje ne zavedamo, kako je pomembno kaj 
in kako smo izbrali. Nekateri bodo v projektu našli svoje 
poslanstvo in srečo. In to je najpomembnejše. Zato bomo 
projekt podprli tudi v bodoče in prepričani smo, da bo 
projekt živel naprej.”
Maja Godec, občina Štore: »Projekt v občini izvajamo 
že vrsto let v različnih oblikah od predavanj z delav-
nicami za osnovnošolce ter okroglih miz za učence 
in njihove starše. Ugotavljamo, da se je trend vpisa 
iz osnovne šole v srednje šole v teh letih spremenil v 
korist srednjih poklicnih in strokovnih šol. Verjamemo, 
da bo tako več mladih  prišli do prej zaposlitve. Tudi v 
prihodnje bomo z veseljem sodelovali in podpirali ožji 
tim projekta – Martino in Tatjano iz OOZ Celje  pri izva-
janju aktivnosti.«
Alenka Žnidarič Pešak, svetovalna delavka OŠ Do-
brna: "Že od vsega začetka sodelujemo v projektu in se 

Foto: arhiv OZS
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zahvaljujemo OOZ Celje za organizacijo in izvedbo do-
godkov. Še bolj bi bili veseli, če bi lahko povečali  števi-
lo dogodkov na naši šoli. Vidi se, da se je projekt prijel in 
opažamo, da informacije še nekako pridejo do učencev, 
do staršev pa precej težje in ravno zato se nam zdi sezna-
njanje z vsebinami projekta v obliki okroglih miz na kate-
rih sodelujejo obrtniki in podjetniki najboljša."
Martin Grosek, ravnatelj OŠ Ljubečna: “Iskrene čestitke 
za 10 uspešnih let vašega delovanja v projektu in veliko 
uspeha še v prihodnjem desetletju.”
Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava: “Razmi-
šljanja o lastni poklicni poti, o osebnostnih lastnostih, ki 
jih potrebujemo za uspešno opravljanje izbranega pokli-
ca, o spoznavanju svojih sposobnosti in spretnosti, ki jih 

Slovensko-nemško poslovni večer v Celju

Projektna skupina CELJE INTERNATIONAL, katere del 
je OOZ Celje, in Slovensko-nemška gospodarska zborni-
ca  sta organizirala 21. novembra 2017 v Celju slovensko 
-nemški večer v prijetnem ambientu Pokrajinskega muze-
ja Celje.  Pred polno dvorano so Gertrud Rantzen, predse-
dnica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, mag. Mi-
ran Breznik, mag. Stanko Stepišnik, lastnik Emo Orodjarne, 
Matjaž Omladič, direktor Novem car interior design in Jani 
Jurkošek, glavni direktor Štore Steel spregovorili o svo-
jih izkušnjah na nemškem trgu, o poslovnih priložnostih 
na obeh straneh. Razgovor, ki ga je vodil Primož Kristan, 
vodja projektne skupine, je podal mnoge odgovore glede 
prodora na nemški trg in kulture poslovanja. Slovenske 
priložnosti na nemškem trgu so prepoznali govorniki v 
avtomobilski industriji in v vsej  industriji, ki je z njo pove-
zana, v nišnih proizvodih kot so pametna razsvetljava, pa 
tudi v prehrambeni industriji. Strinjali pa so se, da limita 
za poslovne priložnosti pravzaprav sploh ni, saj je človeški 
kapital neomejen v svojih zmožnostih. Člani OOZ Celje, ki 
so se dogodka udeležili, so bili zadovoljni in si želijo še več 
priložnosti za spoznavanje novih poslovnih partnerjev.  
Blaž Zafošnik, VIAR d.o.o.: "V bližnji prihodnosti želimo 
na strukturiran način vstopiti na nemški trg z našo rešitvi-
jo v digitalizaciji in prenosu znanja v industriji. To je bila 
idealna priložnost, da se učimo od ljudi, ki imajo veliko 
izkušenj."
Ursula Kantužer s.p.: "Tak dogodek je zelo pomemben 
za poslovanje na nemško-slovenskem trgu. Ta večer  smo 

Foto: arhiv OZS

dobili  priložnost za navezavo novih in osebnih kontaktov, 
ki so neprecenljivi."
Franc Meža, Seba d.o.o.: "Koristno je povezati vse akterje, 
ki lahko nudijo podporo gospodarstvu, zato je prav, da je 
tudi naša zbornica partner v tem projektu."
Viki Ašič s.p.: "Dogodek je super: utrne se ti kakšna nova 
ideja in drug pogleda na določene situacije. Pridobili smo 
zelo veliko informacij. Tu so ljudje, ki so te pripravljeni pod-
preti, saj je poslovanje v Nemčji njihova vsakdanja praksa."
Elshani Ardian, Fuli Inženiring d.o.o.: "Dogodek mi je bil 
zelo všeč. Še boljše bi bilo, če bi tudi v prihodnosti imeli 
čim več konkretnih predstavitev s strani gospodarstve-
nikov in možnosti mreženja s podjetji v Sloveniji in tujini. 
Čestitke organizatorjem."
Nina Škoberne s.p.: "Dogodek mi je bil zelo všeč, ker smo 
izvedeli veliko novega in spoznali potencialne poslovne 
partnerje."

Sekcija za promet

Pravočasno se pripravite na novo cestninjenje
Republika Slovenija bo 1.4.2018 uvedla elektronsko ce-
stninjenje v prostem prometnem toku za vsa vozila z naj-
večjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila). 
Pojasnilo: kaj se šteje za vozila NDM nad 3,5 t? Ključna je 
največja dovoljena masa (NDM) vlečnega vozila – če je ta 
pod 3,5 t (kar pri kombijih običajno je), potem se zanj zah-
teva vinjeta (2B), ne glede na to ali vozi z ali brez prikolice. 
Če je NDM vlečnega vozila višja od 3,5 t, se cestnina plaču-
je po prevoženi razdalji (enako kot v trenutnem sistemu), 

na napravi DarsGo bo zapisano število osi vlečnega vozi-
la, če pa bo tako vozilo imelo prikolico, bo moral voznik 
pred vožnjo na napravi DarsGo nastaviti ustrezno število 
osi. Več najdete na spletnem naslovu: (http://www.ozs.si/
Ozbornici/Novinarskosredi%c5%a1%c4%8de/Aktualnoi-
zOZS/Novice/tabid/278/ArticleId/4849/Default.aspx ). 

Estonija – novo cestninjenje od 1. januarja 2018
Od 1.1.2018 bo v Estoniji uveden novi sistem cestninjenja 
za težka tovorna vozila, ki bo vezan na časovno obdobje 

imamo, razmišljanje o željah, priložnostih, možnostih in 
zmožnostih ter tudi možnostih zaposlitve, …so bili teme-
lji, na katerih smo začeli odlično medsebojno sodelova-
nje, saj smo želeli učencem približati poklice, ki so potreb-
ni v družbi, se pa  učenci zanje ne odločajo pogosto – ali 
iz nepoznavanja in nevednosti ali zaradi nepopularnosti 
ter  premajhne atraktivnosti. Po 10-tih letih lahko trdimo, 
da smo se odločili prav, saj skupaj z Območno obrtno 
zbornico Celje, s podjetniki in obrtniki, učencem uspešno 
pomagamo pri boljšem poznavanju poklicev ter lažji od-
ločitvi zanje. Sodelovanje strokovnih sodelavk Območne 
obrtno -podjetniške zbornice Celje je neprecenljivo in ko-
ristno za aktivnosti iz področja poklicnega svetovanja ter 
šolam velika opora.«
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1. PREDSTAVITEV NOVIH REGISTROV AJPES IN OBVEZNOSTI POROČANJA 
v četrtek, 7.12.2017, ob 12.00 uri

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) bo z decembrom 2017 vzpostavila nove registre. 
Namen predstavitve je udeležencem predstaviti novosti in obveznosti poročanja.

Vsebina: 
I. Novi registri in obveznosti poročanja:

• register nastanitvenih obratov (Maja Skaza, AJPES)
• e-poročanje v turizmu (Maja Skaza, AJPES)
• Register dejanskih lastnikov (Katja Premuš, AJPES)

Predstavljena bosta oba nova registra (RNO in RDL), zavezanci za vpis, roki za vpis v register, postopek registracije ter 
nov način poročanja o gostih in nočitvah prek spletne aplikacije AJPES.

II. Ali poznate potencialnega poslovnega partnerja? (Simona Čatar, AJPES)
Izvedeli boste, kako pridobiti čim več kakovostnih informacij o potencialnem (pa tudi obstoječem) poslovnem par-
tnerju prek spletnih vsebin AJPES. 

Udeležba je brezplačna za vse udeležence.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

uporabe cestninskih cest in ne na število prevoženih ki-
lometrov. Višina cestnine je odvisna od skupne teže to-
vornega vozila (in priklopnega vozila), števila osi in eko-
loškega standarda vozila. Cestnina mora biti urejena oz. 
poravnana, še preden boste vstopili na cestninsko cesto. 
Plačilo cestnine je možno tudi preko spletne strani: www.
roadtoll.ee/eng (MasterCard, VISA, od 20.12.2017 dalje). 
Info točke: www.mnt.ee. Plačilo lahko uredite tudi na ca-
rinskih uradih mejnih prehodov Narva, Luhamaa in Koi-
dula (možno plačilo z gotovino in plačilnimi karticami). 
V primeru, da ni pravočasno urejeno cestninjenje lahko 
nadzorni organ prepove nadaljnjo vožnjo. Predpisana je 
tudi globa za voznika in prevoznika.

Izkoristite možnost popustov preko kartice 
Mozaik Podjetnih
Nova ponudba - Gorenje Gostinstvo vsem imetnikom 
kartice Mozaik podjetnih nudi:
-  10% popust na svoje hotelske in gostinske storitve na 

lokacijah v Velenju: Vila Herberstein, Hotel Paka in Re-
stavracija Jezero.

-  popust velja za plačilo z gotovino, naročilnicami in pla-
čilnimi karticami (ne velja za plačila z dobroimetjem 
kartice Gorenje).

Ne spreglejte vseh ostalih popustov: 
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji.

Sekcija za gostinstvo - prijavljajte potrebe po 
gostinskih kadrih na Zavod RS za zaposlovanje

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS in Turistično go-
stinska zbornica Slovenije si skupaj prizadevamo, da bi 
pri pristojnih državnih organih dosegli, da se gostinski 
poklici (predvsem kuharji in natakarji, pa tudi ostali, 
kot so receptorji, sobarice) uvrstijo med deficitarne 
poklice, kar bi spodbudilo številne druge ukrepe, s ka-
terimi bi lažje prišli do kadrov (hitrejši postopki urejanja 
delovnih dovoljenj za državljane iz tretjih držav, ki niso 
članice EU npr. z Balkana, kadrovske štipendije itd.). To 
jesen smo že večkrat pošiljali pobude in argumente na 
več naslovov uradnih državnih organov. Doslej smo pre-
jeli le en delno zavrnilni odgovor ministrstva, pristojne-
ga za delo, v katerem so nas seznanili, da bodo aktivno 
spremljali razmere na trgu dela in primerjali nove prijave 

po ustreznih kadrih v evidenci brezposelnih oseb s po-
trebami delodajalcev na področju gostinstva in turizma. 
V kolikor se bo dejansko izkazalo, da potreb delodajalcev 
Zavod za zaposlovanje ne bo mogel ustrezno nasloviti s 
kadri iz nabora brezposelnih oseb, bodo gostinske pokli-
ce umestili na seznam deficitarnih.

Zaradi tega vas sprosimo, da za naslednje leto v čim 
večjem številu napoveste potrebe po gostinskih de-
lavcih na Zavodu RS za zaposlovanje, ker bo odloči-
tev  o uvrstitvi gostinskih poklicev med deficitarne 
odvisna prav od teh napovedi vaših povpraševanj po 
delavcih. 

Vir: Vlasta Markoja, sekretarka sekcij pri OZS
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2. NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO ( V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU) 
v torek, 9.1.2018 ob 10.00

Slovenija je sprejela nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki bo stopil v veljavo s 1.1.2018, ki prinaša 
novosti čezmejnega opravljanja storitev oz. napotitve delavcev v tujino. Nov zakon prinaša številne novosti, med 
njimi posebej določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev. Predpisani pogoji izhajajo iz evropskih predpisov, ki so 
v številnih državah članicah Evropske unije že celovito urejeni.

Izvajalka: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica in zasebna predavateljica s področja financ, 
računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja raču-
novodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso 
z omenjenih področjih.

Vsebina: 
Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci:
• Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS.
• Kaj določa ZDR – 1.
• Pogodba (aneks) o napotitvi delavca na delo v tujino.
Obvezna socialna zavarovanja:
• Pravila Evropske unije glede obveznih zavarovanj napotenih delavcev.
• A1 obrazec – vpliv ZČmlS.
• Pogoji in postopek za izdajo A1.
• Prenehanje, razveljavitev, odprava.
• Sklenjeni sporazumi o socialnih zavarovanjih s tretjimi državami.
• Določanje osnove za obračun prispevkov pri napotenih delavcih.
Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače
• ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu.
• Pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
• Povračila stroškov in njihova davčna obravnava.
Napotitev ali službena pot:
• Kdaj je napotitev zaposlenih ?
• Kdaj še službena pot ?

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK 
PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za člane drugih OOZ znaša cena 48,80 
€ na udeleženca, za vse ostale udeležence pa znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina 
seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 
15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. Seminar bo trajal 4 šolske ure.

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________ 

SEDEŽ: ____________________________________________________

ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),                  DAVČNA ŠT.:  ______________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________                                                    

1. PREDSTAVITEV NOVIH REGISTROV AJPES IN OBVEZNOSTI POROČANJA
KDAJ:   7.12.2017 ob 12.00 uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

2. NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO ( V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU)
KDAJ:   9.1.2018 ob 10.00 uri 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec november 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2017 
1.604,38 €.  (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja dav-
kov in prispevkov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

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

  

nad do

668,44 16%

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

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

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

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

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

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

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

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

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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec NOVEMBER 2017 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	

1.4.2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika – 
44008

•	 prispevek	za	poškodbe	pri	delu	in	poklicno	bolezen	(0,53	%	
od PP) v znesku 8,31 € 

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

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
•	 PDP	-	proračun države   SI56  0110-0888 1000030
•	 PDP	–	ZPIZ  SI56   01100-8882000003
•	 PDP	–	ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21   (168) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

919,10 5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 950,80  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.    3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ    355,36 2.118,71

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače: 58 % od  
PP2016     1.584,66 EUR = 919,10 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); 1.584,66 EUR x 3,5 = 5.546,31 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

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega raz-
merja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. 
do vključno 28. 2. 2017 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.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2016 do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za 
leto 2015 znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 
znaša 1.584,66 eur). 

V primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 804,96 EUR, je za potrebe pravilnega 
obračuna prispevkov potrebno k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini  19,06 EUR in od 
zneska  824,02 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.


