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Uredniški odbor:
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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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Pozor, gre za prevaro! 

V zadnjem času se obrtniki in podjetniki ponovno soočajo 
s problematiko vpisov v t.i. Evropske registre, imenike itn. 
Poimenovanja teh registrov so različna, zahtevki za skle-
nitev pogodbe in kasneje plačilo, pa so več ali manj v isti 
obliki (v obliki obrazcev) in po do sedaj znanih podatkih 
v zadnjem času ponovno prihajajo iz Španije (European 
City Guide), Nemčije (European Buissiness Number) ter 
Nizozemske (EU bussiness register). Ste tudi vi med tisti-
mi, ki ste v naglici obrazec podpisali, ne vedoč, kaj pod-
pisujete, sedaj pa dobivate račune, opomine in grozilna 
pisma?

Vsi "prevaranti" delujejo na podobnem pristopu in sicer 
tako, da naslovniki običajno po navadni ali elektronski 
pošti prejmejo dokumentacijo v obliki obrazcev v tujem 
jeziku, pri čemer je na prvi pogled oziroma ob površnem 
branju navzven vidno le, da naj bi šlo le brezplačno poso-
dobitev podatkov podjetja v njihovih registrih oziroma 
za pridobitev evropske davčne številke, čeprav ta pravno 
ne obstaja. Ob natančnem branju drobnega tiska pa se 
izkaže, da podpis obrazca pravzaprav pomeni sklenitev 
odplačne pogodbe med naročnikom in urednikom regi-
stra s triletno (ali drugačno veljavnostjo) veljavnostjo, pri 
čemer si registri dodatno izborijo tudi pristojnost doma-
čega prava (španskega, nemškega ali nizozemskega) in 
sodišča (pristojnost sodišča po sedežu registra) ter ome-
jen odstop od pogodbe.

Glede na navedeno vam svetujemo, da tovrstnih obraz-
cev ne podpisujete, v primeru, da pa želite podpisati, pa 
pred podpisom natančno preberite celotno posredovano 
dokumentacijo, predvsem drobni tisk.

Namen tega prispevka je svetovati tistim obrtnikom in 
podjetnikom, ki ste bili ob podpisovanju obrazcev nepre-
vidni in niste prebrali drobnega tiska oziroma niste vedeli, 
da gre pravzaprav za sklenitev odplačne pogodbe. Obr-
tniki in podjetniki se s tem dejstvom običajno prvič sezna-
nite šele, ko prejmete zahtevek za plačilo letne objave. 
Poudarjam, da avtorica tega prispevka natančnega prava 
zgoraj navedenih držav ne poznam, zato je nemogoče na-
povedati, kako bi odločila posamezna sodišča, v kolikor bi 
do morebitnega spora prišlo. Vendar pa se je v opisanih 
primerih vendarle mogoče opreti na splošna civilna na-
čela in posledično zavzeti stališče, da v tovrstnih primerih 
ne pride do sklenitve odplačne pogodbe najmanj zaradi 
napak volje oziroma celo zaradi prevare. Namreč naroč-
niki ob podpisu menijo, da gre zgolj za brezplačno poso-

dobitev njihovih podatkov, pri čemer želijo registri takšno 
zmoto pri potencialnih naročnikih tudi povzročiti, saj to 
(brezplačno posodobitev) poudarjajo z velikimi poudar-
jenimi črkami, pri čemer je sklenitev odplačne pogodbe 
napisana zgolj v drobnem tisku.  

Kljub zavzetemu stališču, da so pogodbe neveljavne, pa 
se obrtnikom in podjetnikom, ki ste obrazce vendarle 
podpisali, in v kolikor ne nameravate izvesti zahtevanega 
plačila, svetuje, da iz previdnosti pisno odstopite od po-
godbe, pri čemer v dopisu navedite, da tovrstnega prav-
nega posla ne priznavate, saj je bil sklenjen pod prevaro. 
Prepričati se je potrebno, da je odstop od pogodbe ne-
dvoumen ( aj velja tako za nazaj kot za tudi v bodoče), pri 
čemer kot prvi argument navedite, da pogodbe ne pri-
znavate, saj gre za prevaro. Kljub odstopu in zavrnitvi pla-
čila boste naročniki tudi v nadaljevanju s strani urednikov 
registrov deležni nadaljnjih opominov, pisanj, itd..  Razen 
prvega pisanja (odstop in zavrnitev) dodatno argumen-
tiranje in odgovarjanje oz. dopisovanje ni potrebno, saj 
uredniki imenikov ugovore naročnikov (pričakovano) ve-
dno zavrnejo kot neutemeljene/neupoštevne in še nada-
lje izvajajo takšne in drugačne pisne in ustne pritiske na 
naročnike (v obliki opozoril, opominov, telefonskih klicev, 
predlogov poravnave ipd..).

Glede na dosedanjo prakso vam priporočamo, da ne izva-
jate nobenih delnih plačil in ničesar več ne podpisujete, 
saj bi se takšno dejanje (delno plačilo, podpis poravnave) 
štelo tudi kot pripoznava dolga.

Po do sedaj znanih podatkih noben postopek še ni rezul-
tiral na sodišču, nemogoče pa je seveda to trditi tudi za 
bodoče. V kolikor pa bi posamezen primer prišel pred so-
dišče pa vam svetujejo, da si poiščejo pomoč odvetnika v 
državi, kjer bo spor potekal. Seveda imate tudi možnost, 
da se, kljub zavzetemu stališču o neutemeljenosti zahtev-
ka, poravnate. Z morebitnim plačilom bi nedvomno od-
pravili negotovost glede morebitnih nadaljnjih postop-
kov,  po drugi strani pa bi s takim ravnanjem spodbujali 
akterje k nadaljevanju tovrstnih spornih ravnanj (prevar).

OPOZORILO: Pred vsakim podpisom preverite, kaj 
podpisujete in kaj to za vas pomeni!
 
  

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Obvestilo!
Obveščamo vas, da v mesecu juliju in avgustu ne bomo izdali glasila Informacije. Podatke za izplačila plač, ob-
račun prispevkov in druge aktualne informacije bomo sproti objavljali na spletni strani www.ooz-celje.si, zato 
vas vabimo k ogledu.
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Oddajte vlogo za štipendije za deficitarne poklice za 
šolsko leto 2017/2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije je v januarju 2017 na spletni strani 
objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne 
poklice za šolsko leto 2017/2018. Štipendije za deficitar-
ne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za 
poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na 
potrebe delodajalcev.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek, meha-
tronik operater, izdelovalec/izdelovalka kovinskih kon-
strukcij, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, obli-
kovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/električarka, 
avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekarka, slaščičar/
slaščičarka, mesar/mesarka, tapetnik/tapetničarka, mi-
zar/mizarka, zidar/zidarka, tesar/tesarka, klepar-krovec/
kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomontažne gra-
dnje, slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, 
pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka 
keramičnih oblog, gozdar/gozdarka, .dimnikar/dimnikar-
ka.

Rok prijave / oddaje vloge: od 15. junija 2017 do vključ-
no 20. septembra 2017.
Pogoji razpisa: Dijaki morajo biti v šolskem letu 
2017/2018 prvič vpisani v prvi letnik enega od izobraže-
valnih programov ter izpolnjevati ostale razpisne pogoje.
Višina štipendije: Štipendija za deficitarne poklice znaša 
100,00 EUR mesečno  

Pomembne informacije: 
•	 štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino 

otroškega dodatka,
•	 štipendija ne vpliva na plačilo dohodnine, saj je tovr-

stna štipendija oproščena plačila dohodnine v skla-
du s 1. točko 25.člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2,

•	 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in 
štipendijo za deficitarne poklice,

•	 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpol-
njuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko 
štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno 
leto.

Več informacij na spletni strani Javnega štipendijska, ra-
zvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Repu-
blike Slovenije:  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/ in po e-pošti deficitarne@sklad-kadri.si, tel. 01 
434 10 81, Helena Knez. 

Vabilo k sodelovanju na mednarodnem poslovnem 
srečanju na 50. MOS
Obveščamo vas, da bo OZS, v sodelovanju z Advantage 
Austria Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN, 
tudi letos organizirala mednarodno poslovno srečanje v 
času 50. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v četrtek, 
14. septembra 2017, v Modri dvorani Celjskega sejmi-
šča. Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki 
delujejo na področju:
- obnovljivih virov energije
- okoljskih tehnologij
- gradbeništva
- kovinske industrije
- lesne industrije
- elektro industrije
- plastike
- logistike
- Prehrambene industrije

Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno. 
Potrebno pa je narediti registracijo preko spletne apli-
kacije https://www.b2match.eu/slovenia2017. Rok za 
prijavo je 10. september 2017! Več informacij: Gregor 
Primc, OZS, gsm 041 709 724, 
e-pošta: gregor.primc@ozs.si. 

15. Forum obrti in podjetništva za dvig konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva 

OZS je na 15. Forumu obrti in podjetništva 2.6.2017 v 
Portorožu predstavila letošnje najpomembnejše zahteve 
malega gospodarstva, ki pomenijo konkretne predloge 
za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Obr-
tniki in podjetniki od Vlade pričakujejo, da jih bo uresni-
čila še pred državnozborskimi volitvami prihodnje leto. 
Častna gostja Foruma je bila najboljša kuharska mojstrica 
na svetu Ana Roš, ki ji je zbornica podelila visoko zbornič-
no priznanje Zlati ključ za njen doprinos k promociji slo-
venske kulinarike. Najpomembnejše zahteve za dvig kon-

kurenčnosti slovenskega malega gospodarstva 2017 so:
•	 Drugačna	ureditev	povračila	škode	delodajalcev	v	pri-

meru nesreče pri delu
•	 Določiti	nov	odpovedni	razlog,	po	katerem	bo	deloda-

jalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi v 
primeru, ko le-ta ne more opravljati dela 

•	 Breme	nadomestil	v	času	bolniškega	staleža	mora	pre-
iti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) po 20 koledarskih dneh. ZZZS naj iz-
plača denarno nadomestilo neposredno zavarovancu
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•	 Sprememba	metodologije	za	izračun	omrežnin	in	ure-
ditev nepravilnosti glede zaračunavanja nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča

•	 Sistemsko	financiranje	reprezentativnih	zbornic

S strani vlade so se foruma udeležili ministrica za finance 
Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota, 
Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Eva Štravs Podlogar in minister za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

Predsednik OZS Branko Meh je vlado uvodoma pozval, 
da letošnje zahteve realizira še pred državnozborski-
mi volitvami prihodnje leto, saj bo to pomenilo še večji 
gospodarski napredek. ”Gospodarska rast se sicer kre-
pi, predvsem na račun izvoza, vendar pa še vedno ni na 
predkrizni ravni. Zaostajamo tudi na lestvici konkurenč-
nosti, kar prav tako ni spodbuden podatek. Slovenija je 
med 61 državami, ki sodelujejo v švicarski raziskavi, šele 
na 43. mestu.” Obrtniki in podjetniki so bili razočarani, ker 
se foruma niso udeležili ali so udeležbo odpovedali pred-
sednik vlade in nekateri ministri. Bili so soglasni, da to ni 
dober signal malemu gospodarstvu. Celoten dokument s 
121 zahtevami je dostopen na spletnem naslovu  
http://www.ozs.si/Ozbornici/Zastopanjeinzakonodaja/
Zahteveslovenskeobrtiinpodjetništva/Zahteveslovenske
obrtiinpodjetništva2017.aspx

Udeleženci Foruma obrti (arhiv OOZ Celje)

Osnovnošolski podjetniki

Odlično sodelovanje OOZ Celje in Mestne občine Celje 
letos poteka že deveto leto v dveh razvojnih projektih, in 
sicer v Projektu promocije poklicev, kariernih poti in pod-
jetništva v celjskih osnovnih šolah ter Projektu promocije 
podjetniške miselnosti, idej za samozaposlitve in zapo-
slitve, podjetniške priložnosti za mikro, mala in srednja 
podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe. 
V prvem delu projekta promocije poklicev, ki se časovno 
zaključuje skupaj s šolskim letom, smo učencem predsta-
vili vsebine, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri svojih 
odločitvah o nadaljevanju izobraževanja ter izbiri podro-
čja dela. Seznanili smo jih z dejavniki odločanja, s trgom 

Udeleženci zaključka UPI OŠ Lava (arhiv OOZ Celje)

dela, podjetništvom, možnostmi štipendiranja ter kompe-
tencami, ki jih v življenju in za razvoj svoje kariere potre-
buje posameznik. Različni podjetniki, člani OOZ Celje, so 
jim predstavili karierne poti, prednosti, slabosti, izzive in 
priložnosti njihovega področja dela. Na OŠ Lava je tekel 
podjetniški krožek, v okviru katerega so učenci delovali v 
podjetju LIMO UPI d.o.o. Ob zaključku krožka so za starše, 
učitelje in sodelujoče podjetnike pripravili predstavitev 
vsega, kar so v minulih mesecih počeli v krožku, kaj so se 
naučili in spoznali o podjetništvu, udeležence pa so po-
gostili z limonado, ki so jo pripravili sami. Aktivnosti obeh 
projektov bomo nadaljevali tudi v drugi polovici leta.

mozaikpodjetnih.si/pocitnice

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

res ugodno na počitnice

Izračunaj si svoj prihranek

Seznam potovanj in počitnic na:

Kalkulator ugodnosti najdete na:

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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Peter Pišek je novi predsednik 
Sekcije za promet pri OZS

Slovenski prevozniki, združeni v Sek-
ciji za promet pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije, imajo novega 
predsednika. To je postal član uprav-
nega odbora in podpredsednik OOZ 
Celje Peter Pišek, ki obljublja, da bo 
ponovno poenotil prevoznike in se 
lotil reševanja aktualne problema-
tike. 

Peter Pišek, lastnik podjetja Pišek in 
HSF Logistics, je prevoznik z dolgo-
letnimi izkušnjami.  V programu dela, 
ki ga je 15.5.2017 predstavil poslan-
cem skupščine sekcije za promet pri 
OZS, je izpostavil reševanje aktualne 
prevozniške problematike in poeno-
tenje slovenskih prevoznikov. Med 

pomembnimi nalogami sekcije pa bo 
tudi dvig ugleda slovenskim prevo-
znikom. Njegov moto je: »Ko bo vsem 
lepo, bo tudi meni.« Na seji skupšči-

Peter Pišek (arhiv OOZ Celje)

ne sekcije za promet  je Pišek od 40 
prisotnih poslancev prejel 34 glasov, 
njegov protikandidat Bojan Črnetič 
pa 6 glasov. Tretji kandidat Miha Bra-
jer pa glasov ni prejel.

Upravni odbor Sekcije za promet 
bodo do izteka mandatnega obdobja 
2014-2018 sestavljali naslednji člani: 
Peter Pišek (predsednik), Peter Mirt 
(podpredsednik), Franc Seršen (pod-
predsednik), Bogdan Semenič, Franc 
Selič, Gašper Rudl, Branko Cipot, Šte-
fan Kocijančič, Srečo Vidic,  Stanislav 
Čepon in Branko Tkalčič.

Petru Pišku iskreno čestitamo  ob iz-
volitvi in želimo uspešno delo!

OOZ Celje partner v projektu 
Po kreativni poti do znanja

Na zadnji majski dan so na OOZ Celje predstavili prav 
poseben projekt z delovnim naslovom “Interaktivni mul-
timedijski oglasni panoji – Adin DS: nadgradnja trans-
formacijskega strežnika, gradnikov prikaza in trženja”, 
ki je nastal s sodelovanjem pedagoških mentorjev doc. 
dr. Aleša Zamuda in doc. dr. Brigite Gajšek iz Univerze Ma-
ribor in študentov dveh fakultet: Fakultete za elektroteh-
niko, računalništvo in informatiko (FERI) ter Fakultete za 
logistiko (FL) ter dveh delovnih mentorjev iz OOZ Celje 
mag. Tatjana Štinek in podjetja Adin d.o.o. Gregor Poha-
jač. Projekt je bil izbran na razpisu “Po kreativni poti do 
znanja“, ki ga financirajo Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport ter EU in Evropski socialni sklad.  

Predstavitev je bila namenjena vsem, ki jih je zanimalo, 
kako na sodoben digitalni način informirati, obveščati in 
sporočati novosti svojim uporabnikom storitev in izdel-
kov. Predsednik g. Gracer je uvodoma poudaril, da je pro-
jekt poseben iz dveh vidikov: zaradi sodobne tehno-
loške rešitve in zaradi sodelovanja med izobraževalno 
sfero, podjetjem in zbornico. 

V nadaljevanju je predstavnik podjetja Adin d.o.o. pred-
stavil izhodišča projekta ter nadgradnjo obstoječih siste-
mov digitalnega oglaševanja, obveščanja in sporočanja 
primernega za vse vrste uporabnikov v vseh dejavnostih, 
tako v podjetjih kot v javni upravi, in omogoča neomeje-
ne možnosti uporabe. Po kratki predstavitvi sta delovna 
mentorja mag. Tatjana Štinek in Gregor Pohajač  podala 
udeležencem primere dobrih praks s prenosom znanja 
na področju trženja in tehničnih rešitev. V sklopu tega 
projekta so študenti s podporo mentorjev po kreativni 
poti pridobili nova znanja, razvili  transformacijski stre-
žnik in nove gradnike ter se seznanili s kompetencami za 
distribucijo in trženje novih inovativnih rešitev v domeni 
interaktivnega oglaševanja s tehnologijami IKT. 

Izvedena rešitev bo uporabna tudi zunaj industrije digi-
talnega sporočanja za javne zavode in podjetja, sodelujo-
čim in predvsem študentom pa projekt omogoča sodelo-
vanje z delom na  industrijskem projektu, ki ima razvojni 
in tržni potencial. Korist te tehnološke rešitve digitalnega 
sporočanja je v poljubnem prikazu, na kateri koli napravi, 
ki omogoča predvajanje vsaj slik in videa. Predstavitev projekta (arhiv OOZ Celje)
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Celjanke na obisku v Afroditi

Sekcija podjetnic in obrtnic OOZ Celje je v sodelovanju s 
Regijskim svetom poslovnih žensk in podjetnic pri Štajer-
ski gospodarski zbornici Maribor sredi maja organizirala 
obisk podjetja Afrodita v Rogaški Slatini. Na srečanje 
in druženje so bile povabljene vse članice OOZ Celje. V 
sončnem popoldnevu so se udeleženke pred ogledom 

podjetja sprehodile po parku v centu Rogaške Slatine. V 
Afroditi so si imele priložnost ogledati predstavitev pod-
jetja in se seznaniti s tematiko vsakodnevne nege kože 
ter izbiro prave kozmetike. Srečanje je potekalo v prije-
tnem vzdušju, spletla so se nova poznanstva in poslov-
ne vezi.

Podjetnice v Rogaški Slatini (arhiv OOZ Celje)

VIAR d.o.o. iz Celja je START UP leta 2017
Podjetje iz Celja, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 in ima 
podružnico tudi v Seattlu, je začelo svojo uspešno pot že 
s prvo predstavitvijo istega leta, ko je na  MOSU predstavi-
lo lastna zložljiva očala za virtualno resničnost in storitev 
za digitalizacijo fizičnih prostorov. V letošnjem maju so 
na konferenci PODIM razglasili celjski VIAR za start up 
2017. Podjetje s 13 sodelavci je razvilo spletno platformo 
Viar360 za ustvarjanje vsebin v virtualni resničnosti. Z njo 
uporabnikom, ki so tehnično slabše podkovani, omogo-
ča, da brez programiranja v virtualni resničnosti ustvari-
jo privlačne interaktivne zgodbe in jih objavijo v svojih 
aplikacijah, na spletnih straneh ali družbenih omrežjih. 
Podjetje je prepoznalo, da veliko ljudi v tehnologiji vir-
tualne resničnosti vidi izjemen potencial in bi jo želeli pri 
svojem delu tudi uporabljati, vendar pa je za večino teh 
ustvarjanje interaktivnih vsebin preveč zapleteno. Sple-
tna platforma Viar360 ta proces poenostavi in uporabni-
kom omogoča, da s pomočjo 360-stopinjskih fotografij in 
video posnetkov v krajšem času ter z manj truda in zna-
nja programiranja ustvarijo privlačne zgodbe v virtualni 
resničnosti. Sedaj sodeluje že s podjetji, kot so Samsung, 
Disney in Microsoft ter petnajstimi uveljavljenimi ame-
riškimi univerzami (Stanford, California State University, 
University of Southern California, Syracuse University, 
Missouri University, Pennsylvania State University itd.).

Zgodba se je začela s prvo izkušnjo nastavka za uporabo 
mobilne virtualne resničnosti (VR). Takrat so ugotovili, da 
se da obliko in funkcionalnost izdelka še izboljšati, hkra-
ti pa so predvidevali, da na evropskem trgu še obstaja 
dovolj tržnega prostora za prodajo nizkocenovnih VR iz-
delkov. Odločili so se, da vse, kar so se naučili od testnih 

uporabnikov, v največji meri vključijo v osnovni design in 
tako čim prej začnejo s prodajo MVPja (Minimum Viable 
Product). Prav tako so med razvojem VR očal več čas raz-
mišljali, kaj bi bila primerna vsebina za navidezno resnič-
nost, vendar so jim njihovi intervjuji potencialnih strank 
dajali mešane rezultate. Nato je do njih pristopil arhitekt, 
ki je želel uporabiti očala za predstavitev svojih že zgraje-
nih objektov. Po krajši raziskavi trga so pričeli z razvojem 
virtualne resničnosti za prikaz fizičnih zgradb v virtual-
nem svetu na realističen način. Njihova očala za mobilno 
virtualno resničnost se danes večinoma prodajajo za na-
mene zabave industrije in namene promocije blagovnih 
znamk podjetij, saj zagotavljajo bolj doživeto in intimno 
izkušnjo z blagovno znamko, ki si jo vsi uporabniki zapo-
mnijo še dlje časa. Prav zaradi tega je VR popolno orod-
je za promoviranje v današnji poplavi oglasov na vseh 
področjih. Poleg očal podjetjem ponujajo tudi razvoj po 
meri narejenih ali pa deloma prilagojenih VR aplikacij za 
namene promocije.

Del ekipe podjetja Viar d.o.o. (arhiv OOZ Celje)
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Sporočila ustvarjamo ljudje - to je vodilo podjetja Viva-
pen, kjer že skoraj petdeset let ustvarjajo za tiste, ki piše-
jo. Ves čas to počnejo z zanosom in s srčnostjo, njihova 
razvojna naravnanost pa jih je privedla med vodilne proi-
zvajalce nalivnih peres, rolerjev in črnila v Evropi. Podjetje 
zadnjih trinajst let vodi Petra Melanšek, ki je pravzaprav 
zrasla v očetovi pisarni in delavnici. Čeprav Petrin oče 
Jože Viktor Melanšek leta 1967, ko se je podal na samo-
stojno podjetniško pot, ni imel v mislih pisal, ga je posel 
kaj kmalu odnesel v to smer. Začel je z izdelavo orodij in 
brizganjem različnih plastičnih predmetov, prvič je v stik 
s pisali prišel, ko je za Aero Celje začel izdelovati črnilne 
vložke. Konec osemdesetih je s črnilnimi vložki dobil tudi 
prvega kupca v tujini – v Nemčiji. Zanj so v podjetju se-
stavljali nalivna peresa, pozneje tudi brizgali dele zanje, 
Melanšek pa si je želel oblikovati in izdelati tudi motor 
oziroma srce pisala – dovajalni sistem. Kot pove Petra, 
so imeli srečo, da so lahko svoj dovajalni sistem testirali 
s podjetjem Brevillier Urban & Sachs, ki ga večina od nas 
pozna po barvicah Jolly, in skupaj razvili nalivno pero za 
začetnike pisanja. »Še danes je to nalivno pero, poime-
novali smo ga Spirit, izmed naših modelov za začetnike 
pisanja najbolj prodajano,« doda.

Ko se je podjetje Vivapen – ime je sestavljeno iz imen 
Petrinih staršev, saj se je Viktorju žena Vanda pridruži-
la tudi v poslu – leta 2004 preselilo v Celje, so imeli pod 
streho svoje prvo nalivno pero, ki je bilo v celoti narejeno 
v domačem podjetju. Danes je v njihovi ponudbi okrog 
1500 različnih izdelkov, od nalivnih peres, črnil, črnilnih 
vložkov, rolerjev, brisalcev za črnilo, flomastrov in mar-
kerjev do različnega pisarniškega pribora. Gonilna sila 
razvoja v podjetju je bil dolga leta ustanovitelj podjetja, 
vizionar in inovator, predvsem kar zadeva tehnologijo in 
procese. »Svoje vrednote in način razmišljanja je prena-
šal tudi na nas, na celotno ekipo. Najprej na družino in 
tudi na sodelavce,« pove Petra in doda: »Moram reči, da 
smo v zadnjih letih prijavili kar nekaj inovacij, za katere 
smo dobili številna priznanja, kar dokazuje, da so sode-
lavci izjemno inovativni.« Inovativnost je bila od nekdaj 
temeljna značilnost podjetja Vivapen. Podpira tehnolo-
ško in ekonomsko odličnost njihovih izdelkov in storitev. 
Z uvedenim sistemom NIP (neprestano izboljševanje 

Vivapen - 50 let ustvarjajo za tiste, ki pišejo
procesov) poskušajo v podjetju motivirati zaposlene, da 
se aktivno vključujejo v avtomatizacijo ter tehnološki in 
organizacijski razvoj. Lani so oblikovali tudi ekipo za av-
tomatizacijo, ki jo vodi Petrin sin Luka, sicer še študent, 
a po razmišljanju, kot pravi Petra, zelo podoben staremu 
očetu. V ekipi jih je trenutno dvanajst, vsi pa sodelujejo 
prostovoljno. Ob tem direktorica poudari pomen dobrih 
odnosov in komunikacije: »Kot družinsko podjetje ne raz-
mišljamo le ožji družinski člani, ampak ves kolektiv. Res 
je, da vseh 88 ne more vedno enako razmišljati. Kadar se 
pojavi kakšna težava, kritika, jo vzameš kot izziv, sploh če 
je konstruktivna.«

Ne le z zaposlenimi, tudi s poslovnimi partnerji, naj bodo 
to dobavitelji, banke, zavarovalnice ali kupci, gradijo dol-
goročna sodelovanja. Gojijo oseben stik s poslovnimi 
partnerji, saj so prepričani, da je le tak poslovni odnos 
lahko dolgoročno uspešen. Njihovi izdelki so prisotni na 
vseh celinah. Neposredno trenutno izvažajo v 38 držav 
po svetu, preko poslovnih partnerjev pa še v mnogo več 
državah. Petra Melanšek: »Izvoz nam predstavlja dobrih 
98 % celotne prodaje, slaba dva odstotka pa ustvarimo 
na domačem trgu. Dobavitelje iščemo najprej na sloven-
skem trgu, seveda pa so specifični materiali ali polizdelki 
oziroma izdelki, ki jih v Sloveniji ni. Zato se obračamo na 
tujino, če se le da, na Evropo. Tudi pri prodaji smo imeli v 
mislih ta koncept, a je Slovenija premajhna. Mi bi na pri-
mer z dnevno proizvodnjo črnilnih vložkov pokrili celole-
tno potrebo slovenskega trga.«
Glede na to, da imajo proizvodnjo v hiši, so lahko zelo fle-
ksibilni glede želja svojih kupcev. 

Kar zadeva izdelke, direktorica zatrjuje, da ostajajo na po-
dročju nalivnih peres tudi v prihodnje, sicer pa gre razvoj 
v podjetju Vivapen v smeri posodobitve proizvodnje, no-
vih materialov, novih oblik, tiskanja, okolju prijazne teh-
nologije. Največ pozornosti namenjajo organizaciji proi-
zvodnje, avtomatizaciji in robotizaciji. »Če je bilo to pred 
manj kot letom dni za nas še zelo tabu tema, je danes že 
popolnoma jasno, da brez tega ne gre. V proizvodnji ima-
mo dva robota in čakamo avtomatizirano linijo s še enim 
robotom. Zelo hitro so prišle te spremembe, v kar pa nas 
v resnici sili tudi povpraševanje. Pa ne gre za to, da bi z ro-
boti nadomeščali ljudi. Zaradi kakega avtomatiziranega 
delovnega celo dodatno zaposlimo kakšnega sodelavca, 
ker lahko sprejmemo več naročil,« pojasni Petra Melanšek 
in pove še, da so lani promet v podjetju povečali kar za 
40 % in če se ne bi takoj lotili iskanja rešitev avtomatizi-
ranih procesov, bi lahko sami sebe spravili v hude težave. 
Podjetje Vivapen podpira akcijo Radi pišemo z roko ob 
svetovnem dnevu pisanja z roko, ki ga je Slovenija prvič 
obeležila lani. Letos bodo v akciji ponovno sodelovali, 
Petra Melanšek, direktorica podjetja Vivapen, pa si želi, 
da bi po zgledu nekaterih držav, tudi v slovenskih šolah 
bolj spodbujali pisanje z roko, saj to pomembno vpliva 
na razvoj otrok; krepi koncentracijo in spomin, izboljšuje 
finomotoriko, sedenje in podobno.

Vir:  Eva Mihelič, OZS

Viktor in Petra Melanšek (arhiv OZS)
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Slovensko indijski poslovni večer v Celju
V okviru projekta Celje International konec maja pote-
kal slovensko indijski poslovni večer, ki so se ga udeležili 
župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, celjski in regijski 
gospodarstveniki skupaj z 18–člansko poslovno delega-
cijo iz Indije. Na dogodku je bil predstavljen indijski trg 
z značilnostmi in vlogo, ki jo  ima na področju  blagovne  
in  storitvene menjave v svetovnem merilu ter priložno-
sti za sodelovanje. Projekt  Celje  International se je za-
čel lansko leto, ko je skupina, v kateri sodelujejo  Mestna  
občina  Celje,  Območna obrtno–podjetniška zbornica 
Celje, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Razvoj-
na agencija Savinjske regije, Inkubator Savinjske regije 
ter podjetji Kovintrade in Celjski sejem, organizirala prvi 
Mednarodni poslovni forum na MOS-u. Projekt podpira  
internacionalizacijo  celjskega  in  regijskega gospodar-

Foto: arhiv OOZ Celje

stva. Njegov osnovni namen je razvoj organizacijske plat-
forme za  spodbujanje  mednarodnega gospodarskega  
sodelovanja.

Sekcija za promet – aktualne informacije
AVSTRIJA
S 1. junijem 2017 je v Avstriji vstopila v veljavo novela 
LSD-BG, ki prinaša določene poenostavitve pri najavah 
napotitev voznikov oz. za transportna podjetja. Na kratko 
o poenostavitvah, o katerih ste že bili obveščeni:

Poenostavitev ZKO prijave: 
Nova ureditev določa, da bodo prijave čezmejnih na-
potitve mobilnih delavcev v Avstriji v transportu le še 
„pavšalne“ in sicer za 6 mesecev, ter tako neodvisne od 
konkretne posamezne napotitve. Pri tem bo ob običajnih 
podatkih (o delodajalcu, zastopniku, kontaktni osebi - če 
to ni voznik, začetku delovnega razmerja napotenega 
delavca pri delodajalcu ter višini njegove plače, načinu 
opravljanja dejavnosti oz. uporabi napotenega delavca 
in, če je to potrebno v izvorni državi, npr. za državljana 
tretjih držav, tudi o zadevnem delovnem dovoljenju) po-
trebno v tem časovnem obdobju prijaviti v Avstriji (le) 
aktivnega zaposlenega in registrsko številko vozil, ki jih 
bo vozil (vpišete lahko eno ali več vozil). Prav tako bo po-
trebno prijaviti vse spremembe glede uporabe vozila ali 
zaposlenega. 

Razpoložljivost dokumentacije: 
Nova ureditev predvideva ločen pristop oz. „splitting“ 
dokumentacije. Že ob vstopu v Avstrijo bo potrebno v 
vozilu zagotoviti:
•	 dostopnost	pogodbe	o	zaposlitvi	oz.	ustrezne	službe-

ne izkaznice v nemškem ali angleškem jeziku ter 
•	 evidenco	delovnega	časa	(nadzornim	organom	je	po-

trebno zagotoviti vpogled v te evidence, na LKW digi-
talna naprava, za zadnjih 28 dni). 

Drugo dokumentacijo (plačilno listo, potrdila o plačilih 
plače oz. potrdila o plačilih bank, dokumente o ustrezni 
plačni uvrstitvi), pa je potrebno na zahtevo nadzornih 
organov za zadevni in pretekli mesec posredovati v 14 
dneh v nemškem jeziku. 

Dokumentacijo je mogoče zagotoviti v fizični ali v ele-
ktronski obliki tako, da je na kraju nadzora elektronsko 
neposredno vizualno dosegljiva (prenosni računalnik, 
tablica ipd.) in da jo je mogoče posredovati tudi drugim 
nadzornim organom.  

Kontaktna oseba: 
Nova ureditev določa, da je voznik avtomatično kontak-
tna oseba v primeru izvajanja nadzora, razen če deloda-
jalec v okviru prijave za ta namen ne določi drugega za-
stopnika. 

KAJ JE TOREJ OBVEZNO POTREBNO IMETI PRI SEBI: 
-       Obrazec A1, 
-       pogodbo o zaposlitvi,
-       kopijo prijave ZKO-3Trans,
-       evidenca delovnega časa (razvidna iz tahografa)
Plačno dokumentacijo boste dostavljali na poziv v roku 
14 dni. Uporabne informacije v slovenskem jeziku najde-
te na spletni platformi http://www.entsendeplattform.at/
cms/Z04/Z04_35.0/domov. 

NEMČIJA
V Nemčiji se spreminja način prijave voznikov vezano na 
napotitev (končni rok 30.6.2017), in sicer ne bo več prijav/
najav preko fax-a, ampak preko spletnega portala https://
www.meldeportal-mindestlohn.de/, preko katerega je že 
od 1.1.2017 možno oddajati prijave napotitev za voznike. 
Na voljo je kratek priročnik, kako narediti prijavo. Če ste 
oddali prijavo še po starem na fax številko počakajte, da 
vam poteče prijava, če boste morebiti morali dodati voz-
nika, to naredite preko portala.

HRVAŠKA
Podjetje DKV Euro Service nas je obvestilo, da je prvi 
mednarodni ponudnik, ki omogoča plačevanje hrvaške 
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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 SPODBUD IN STORITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
KDAJ:  	20. 6. 2017 ob 12. uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

1. PREDSTAVITEV SPODBUD IN STORITEV 
ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
v torek, 20.6.2017 ob, 12.00 uri 

ZRSZ V okviru programov spodbujanja zaposlovanja omogoča subvencije oziroma delno povračilo stroškov za za-
poslitev novih sodelavcev.  Podjetnikom lahko dodelijo subvencije za nove zaposlitve, povrnejo prispevke deloda-
jalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih. Na seminarju bodo podrobneje 
predstavljeni aktualni program in ukrepi ter javna povabila.
Predstavitev bo izvedla mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRZS OS Celje
Vsebina: 
•	 storitve	ZRSZ	in	dostopnost
•	 predstavitev	finančnih	spodbud	za	zaposlovanje	
•	 storitve	Pisarne	za	delodajalce

Udeležba je brezplačna za vse udeležence.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

cestnine in to poplačniško. Od 25. aprila 2017 dalje je 
DKV Euro Service prvi evropski ponudnik goriva in 
storitev, ki omogoča plačevanje cestnine za cestnin-
sko omrežje hrvaških upravljalcev avtocestnega 
omrežja HAC in ARZ. S tem omogoča uporabnikom, da 
se izognejo dolgim čakalnim vrstam in zmanjšajo stroške. 
Uporabniki DKV si lahko zagotovijo elektronsko tablico 
za vozila nad 3,5 tonami dovoljene skupne mase in za 
avtobuse. S tem lahko prejmejo do 35,43 % popusta, ki 
ga nudi upravljalec. Poleg tega lahko na cestninskih po-
stajah uporabljajo tudi pasove ENC (elektronička naplata 
cestarine), kar prihrani čas.Na Hrvaškem morajo cestnino 
plačati vsa vozila. Plačilo cestnine za vozila v kategorijah 
III in IV se lahko plača preko DKV. S pomočjo kartice DKV 
se na prodajni točki hitro in enostavno registrirate ter 
kupite elektronsko tablico, ki jo takoj namestite v vozilo. 
Račun, ki ga prejmete od DKV, vsebuje jasne specifikacije 
vseh zaračunanih cestnin. Za dodatne informacije obišči-
te https://www.dkv-euroservice.com/sl/storitve/cestni-
na/ ali pokličite 07/4905-552.

SLOVENIJA
Glede zamenjave vozniškega dovoljenja tujih voznikov 
smo prejeli informacije iz pristojnega ministrstva, ki pra-
vi, da je pri zamenjavi vse odvisno od posameznega pri-
mera, ali ima tuji voznik običajno prebivališče v Sloveniji 
(dejansko biva v Sloveniji - ne glede na dejstvo ali ima v 
Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče). Na-
čeloma velja, če ima oseba družino v tujini, v Sloveniji pa 
je zaposlena za določen čas in ima prijavljeno začasno 
prebivališče (torej je v Sloveniji, da bi opravila nalogo z 
določenim trajanjem in nima namena prebivati v Sloveni-
ji), potem se šteje, da oseba nima običajnega prebivališča 
v Sloveniji in ji v takšnem primeru vozniškega dovoljenja, 
izdanega v tujini, ni potrebno zamenjati. V kolikor ima 
oseba običajno prebivališče v Sloveniji, potem mora za-
menjati vozniško dovoljenje, izdano v tujini, eno leto od 
dneva prijave prebivališča v RS. Upravne enote v postop-
ku ugotavljajo dejansko bivanje v Republiki Sloveniji.
       
   Vir: Bojan Pečnik, OZS



JUNIJ 2017 11

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec maj 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2017 1.623,57 €. 
(Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov 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 MAJ 2017 upoštevajte 
upoštevajte 21 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 184 
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 – MAJ 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.


