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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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MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV
SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE

OOZ Celje (SPOT svetovanje SAVINJSKA) in OOZ Mur-
ska Sobota (SPOT svetovanje POMURJE) sta organizi-
rali dogodek mreženja, izmenjave in ogled dobre prakse 
podjetnikov iz področja Savinjske in Pomurske regije. Z 
udeležbo na dogodku so udeleženci imeli priložnost spo-
znati podjetnike iz druge regije. Izmenjali so izkušnje, 
vzpostavili nove poslovne povezave in si ogledali zelo 
uspešno podjetje ROTO d.o.o.

Udeleženci celodnevnega dogodka so se zjutraj zbrali v 
prostorih OOZ Celje, nato pa z avtobusom krenili proti 
Pomurju. Po prihodu na OOZ Murska Sobota, prijaznem 
sprejemu gostiteljev in jutranji kavici, se je srečanje na-
daljevalo s predstavitvijo SPOT-0v.  Svetovalki SPOT 
svetovanje POMURJE Renata Stanko in SPOT sveto-
vanje SAVINJSKA Martina Rečnik sta udeležencem iz-
črpno predstavili namen in vsebino projekta ter poseb-
nosti posameznih regij. Nadaljevanje dogodka je bilo 
namenjeno mreženju in izmenjavi dobrih praks. Prisotni 
podjetniki so predstavili svoja podjetja. Zanimivo je bilo, 
saj so bili udeleženi podjetniki iz različnih dejavnosti, ki 
so imeli priložnost izmenjati izkušnje.  

Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi in ogledu 
zelo uspešnega, sodobnega in prepoznavnega družinske-
ga podjetja ROTO d.o.o, ki posluje že 45 let. Podjetje je 
uspešno tako na domačem trgu kot širom sveta na 50 tu-
jih trgih. V skupini ROTO, ki zaposluje okrog 500 ljudi, 
predstavlja izvoz  80 % delež. Izdelujejo plastične izdelke 
po različnih tehnologijah za različna področja uporabe: 
industrijo, logistiko, kmetijstvo in vrtnarstvo, šport. 
Uspešno karierno podjetniško pot je na zanimiv način 
predstavil direktor podjetja Štefan Pavlinjek.

Ob zaključku srečanja so udeleženci bili zelo zadovoljni, 
polni pozitivnih misli in doživetij.  V izjavah so pouda-
rili, da je bilo srečanje izredno koristno, saj so se dobro 
počutili med svojimi podjetniškimi kolegi. Največji vtis 
pa je nanje naredil Štefan Pavlinjek. Izrazili so željo po 
še več podobnih srečanjih, saj se zavedajo, da je mreže-

nje in povezovanje ljudi zelo pomembno za razvoj in za 
pospešitev kariere, zato so bili veseli, da projekt SPOT 
poleg ostalih aktivnosti omogoča tudi tovrstna srečanja.

Miran Gracer, Grafika Gracer d.o.o. Celje: »Če-
trtkovo srečanje s pomurskimi podjetniki in ogledom  
podjetja ROTO d.o.o. je uspelo v vsakem vidiku. Tu ne 
gre samo za druženje, ampak izmenjavo dobrih praks, 
predlogov medsebojnega sodelovanja, morda tudi za po-
bude, kako nadgraditi delovanje SPOT-ov.«

Katarina Hohnjec, Hoby les, d.o.o. Škofja vas: 
»Prekmurje je regija, ki ima malo drugačno poslovno 
strukturo. Nekaj zaradi bližine Avstrije, nekaj zaradi 

oddaljenosti od prestolnice. Podjetniki tam so si izobli-
kovali drugačen način poslovanja, saj so jih v to prisilile 
razmere. Zanimivo je bilo spoznavati njihove rešitve in 
izmenjati izkušnje.«

Viki Ašič s.p., Celje: »Udeležil sem se SPOT mreženja 
s pomurskimi podjetniki, skupaj smo preživeli čudovit 
dan. Vsekakor pa je bilo nepozabno predvsem srečanje  z 
direktorjem podjetja ROTO d.o.o. Pavlinjekom, od kate-
rega smo izvedeli mnogo zanimivega in koristnega. Vse-
kakor je bil to dan, ki nam je oddaljil vsakdanji pritisk 
in tempo. Predvsem pa je pomemben osebni kontakt in 
druženje, izmenjavanje mnenj ter spoznavanje aktualne 
problematike in rešitev v korist podjetnikov.«

Ursula Kantužer s.p., Celje: »Odlična organizacija 
dogodka in izmenjava dobrih praks s podjetniki, na ka-
tere smo res lahko ponosni.  Čudovito je bilo spoznati 
Štefana Pavlinjeka,  ki je z znanjem in srčno predanostjo 
popeljal  podjetje Roto  od obrtne delavnice do prekmur-
ske multinacionalke –  to je navdih in super  motivacija 
za delo naprej.«

Aleš Golouh s.p., Celje: «Tovrstno mreženje pozitiv-
no vpliva na spoznavanje podjetnikov iz različnih podro-
čij ter širi poslovno obzorje. Vse skupaj pa dviguje tudi 
poslovno moralo vsakega posameznika. S takšnimi sre-
čanji se lepo premaguje introvertiranost.«

Andrej Drozg, ADD PROS d.o.o. Celje: »Moji ob-
čutki glede tokratnega srečanja v podjetju Roto so zelo 
pozitivni. Takšen način poslovnih srečanj odpira možno-
sti mreženja med podjetji v lokalni skupnosti kot tudi v 
medkrajevnih skupnostih. Na ta način je možno navezo-
vati strokovne stike in izmenjati poslovne izkušnje med 
podjetji in posamezniki. V prihodnje bi bilo zanimivo 
ogledati si podjetja iz različnih industrijskih dejavnosti 
(elektronika, avtomobilska industrija, farmacija, …).« 

Vlado Mandič, Zlatarstvo Mandič Murska Sobo-
ta: »Zelo sem navdušen nad našim skupnim dogodkom. 
Sprejemam ga kot zelo pozitivno zadevo, ki jo moramo 
nadaljevati. Pozitivno je za vsa sodelujoča podjetja. Taki 

Foto: arhiv OOZ Celje
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Objavljena poziva k sodelovanju s 
področja digitalizacije
Kaj je digitalno inovacijsko stičišče Slovenije? 
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH Slove-
nija) je podporno okolje, ki pomaga podjetjem, da s 
pomočjo digitalne tehnologije postanejo uspešnejša 
in bolj konkurenčna. Omogoča digitalno transforma-
cijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. 
Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompe-
tenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih 
praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predla-
ga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje 
podjetništva.

Vizija DIH Slovenija
DIH Slovenija je osrednja nacionalna točka za zagotavlja-
nje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških 
znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, 
najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so 
potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja 
digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki 
podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo nji-
hove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem. 
Med-sektorsko in multidisciplinarno partnerstvo (univer-
ze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudni-
ki IKT in organizacije za podporo podjetjem) gradijo eko-
sistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo 
te vizije. 
DIH Slovenija ponuja eksperimentalna okolja (LivingLabs) 
in procese, priložnosti za izboljšanje/ eksperimentiranje v 
digitalnih poslovnih modelih (npr. Fakulteta za organiza-
cijske vede), pilotna okolja (npr. Fakulteta za elektrotehni-
ko) za izdelavo prototipov in testiranje aktualnih digital-
nih izdelkov. Tudi druga podobna okolja so v razvoju. DIH 

Slovenija bo tudi „razstavni prostor“ za digitalne rešitve, 
ki bo uporabljal najsodobnejše regionalno proizvedeno 
sodelovalne in komunikacijske rešitve.
Ključni strateški partnerji DIH Slovenija izhajajo iz speci-
alizacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT ino-
vacijske mreže, pametnih mest in skupnosti), Nacionalne-
ga inštituta za poslovne analitike (IIBA), industrije (člani 
zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), nacionalni 
Omrežje FabLab (z več kot 7015 člani, vključno z obči-
nami, šolami in šolskimi centri, inkubatorji, tehnološkimi 
parki, razvojnimi agencijami itd.), Univerzami (Univerza v 
Ljubljani, Univerza v Mariboru) kot največja raziskovalna 
organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Gospo-
darska zbornica Slovenije, Tehnološki park Ljubljana (po-
vezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovaci-
je), lesna industrija in drugi grozdi itd.

DIH Slovenija je na svoji spletni strani objavilo dva poziva 
k sodelovanju:
- »Poziv k sodelovanju za ponudnike programov 
usposabljanja« - v ta namen DIH Slovenija razpisuje 
vabilo za ponudnike programov usposabljanja na 
temo digitalizacije. Več informacij: http://dihslove-
nia.si/poziv-k-sodelovanju-za-ponudnike-progra-
mov-usposabljanja/
- »Poziv k sodelovanju za ponudnike svetovanj in izvedbo 
storitev na temo digitalizacije« - v ta namen DIH  Slovenija 
razpisuje vabilo za strokovnjake za različna področja 
digitalizacije. Več informacij: http://dihslovenia.si/
poziv-k-sodelovanju-za-ponudnike-svetovanj-in-
izvedbo-storitev-na-temo-digitalizacije/

Vir: https://dihslovenia.si/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Foto: arhiv OOZ Celje

dogodki omogočajo spoznavanje podjetnikov iz različnih 
koncev Slovenije in navezovanje stikov med njimi. Tudi 
ogled dobre prakse je zelo povezovalni dogodek, kjer 
podjetniki spoznavajo prakso v obiskanem podjetju, v 
našem primeru podjetje ROTO, in obenem predstavijo 
svoje izkušnje, svoje načine delovanja in se na ta način 
tudi predstavijo eden drugemu.«

Brigita Čufar, SADJARSTVO FICKO, Martin Fic-
ko s.p., Rogašovci: »Z mreženjem sem zelo zadovolj-
na. Bili smo zelo pisana druščina. Vsak dela svoje, ampak 
hitro smo našli skupni jezik. Izmenjali smo mnenja, za-
nimanja in tudi navezali poslovne stike. Takšnih druženj 
si želim še več. Res mi je bilo všeč in dogodek je name 
naredil dober vtis.«

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik
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invalidskem zavarovanju, s katerima se izplačilo regresa 
za letni dopust do višine 100% zadnje znane povprečne 
mesečne plače zaposlenih v RS razbremeni dohodnine 
in prispevkov za socialno varnost. Predloga sprememb 
bosta posredovana v državni zbor, zato pričakujemo, v 
kolikor ne bo zapletov, da bodo spremembe zakonov ob-
javljene v Uradnem listu najkasneje do konca maja 2019. 

Predlog zajema:
1.  Razbremenitev regresa s prispevki in dohodnino do 

višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače 
zaposlenih v RS (bruto=neto);

2.  Letni limit za neobdavčitev regresa znaša 100% pov-
prečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh 
zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače va-
riira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neob-
davčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega 
limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere do-
hodnine, ne pa tudi oprispevčena;

3.  Izplačan regres pred uveljavitvijo - v kolikor je/bo de-
lodajalec izplačal regres pred uveljavitvijo sprememb, 
je dolžan postopati skladno z obstoječo zakonodajo, 
torej obračunati in odvesti prispevke od regresa, ki 

Izplačilo regresa v letu 2019 - bruto = neto

presega 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v 
RS in akontacijo dohodnine po povprečni stopnji do-
hodnine od enomesečnega dohodka. V teh primerih 
bo FURS zavezancu (delavcu) izdal posebno odločbo 
o vračilu dajatev po uradni dolžnosti, najkasneje do 
30.8.2019 ter vrnil preveč obračunane prispevke in 
dohodnino najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Spomnimo:
1.  Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust 

najkasneje do 1.7.2019, podaljšan rok do 1.11.2019 
velja le za podjetja v težavah (regres se lahko izplača v 
več delih, vendar mora biti zadnji del izplačan najka-
sneje do predpisanih rokov);

2.  Pravica do dopusta in regresa sta neločljivo povezani 
- če delavcu pripada dopust, mu pripada tudi regres 
(koriščenje dopusta ni pomembno);

3.  Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne 
plače, višje izplačilo regresa pa je lahko predpisano s 
kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali inter-
nim aktom (velja kar je za delavca ugodneje).

       
   Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

Spremenjeno mnenje FURS

FURS je podal informacije glede potrjevanja računov iz 
vezane knjige računov (VKR). Po novem mnenju z dne 
8.1.2019 je potrebno potrjevati vse račune, napisane v 
VKR, tudi, če je bilo plačilo izvedeno na transakcijski ra-
čun. Če torej uporabljate VKR za izdajanje računov in so 
med njimi poleg gotovinskih tudi taki, ki jih uporabljate 

Po novem izdaja potrdila A1 tudi 
za državljane iz tretjih držav
Za državljane tretjih držav bo mogoče po novem pri-
dobiti potrdilo A1, ko je delavec v delovnem razmerju s 
slovenskim delodajalcem in opravlja delo v dveh ali več 
državah članicah EU-ja, izjema sta le državi Velika Britanija 
in Danska. Pridobitev potrdila bo možna tudi v primeru, 
ko delavci v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega pre-
bivališča.  

Sodišče EU (C-477/17 z dne 24.1.2019) je odločilo, da se 
lahko državljani tretjih držav, ki imajo ustrezno dovo-
ljenje za bivanje v državi članici EU,  sklicujejo na dolo-
čena pravila v Uredbi (ES) št. 883/2004 in Uredbi (ES) št. 
987/2009. Zgoraj omenjena sodba je posledično omogo-
čila spremembe pri razlagi evropskih predpisov, ki urejajo 
koordinacijo socialne varnosti. Posledica tega pa je v od-
ločitvah, ko gre za postopke pridobivanja potrdila A1 za 

državljane tretjih držav. V nadaljevanju bo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripra-
vilo navodila za delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Kot je že zgoraj omenjeno, bo lahko državljan 
tretjih držav, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji in 
je vključen v obvezna socialna zavarovanja s slovenskim 
delodajalcem upravičen do socialne varnosti po zgoraj 
omenjenih evropskih uredbah. Posledično pa bo lahko 
pridobil potrdilo A1, kljub pogostosti  dejanskega tra-
janja prebivanja ali ne glede na prijavljeno prebivališče. 
Spremenjene usmeritve se bodo zaradi informacijskih 
nadgradenj začele s 1.4.2019. Ministrstvo za notranje 
zadeve pa bo v prihodnjih mesecih pripravilo rešitve na 
področju prebivališč za slovenske delavce, ki v Republiki 
Sloveniji zaradi narave dela ne izpolnjujejo pogoja za pri-
javo prebivališča.   

Vir: Zdenka Bedekovič, OZS

za negotovinska plačila, jih morate po novem obvezno  
potrjevati. Podrobneje je opisano na spletni strani www.
fu.gov.si (VKR). V kolikor uporabljate VKR samo za nego-
tovinske račune, na FURS-u svetujejo, da jih raje zame-
njajte za navadne paragonske bloke.

 (Vir: FURS)
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec MAREC 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2019 1.729,15 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja letu 2019 (vir: obvestilo 
FURS 19. 12. 2018)

  

668,44 16%

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

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

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

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

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

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2019:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.109,74
 275,22 + (1.660,18 – 

(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 275,22 €.

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

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

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.302,70 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2019 dalje znaša  886,63 €  (Ur.l. RS 
83/2018).     

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  FMAREC 2019 upošte-
vajte 21 delovnih dni - skupaj 168 ur. Regres za prehrano 
zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1. 8. 2008 
dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in 

načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 

4. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika – 
44008

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

• 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 –  MAREC 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.008,93 5.885,43

1.681,55  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp.    3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ    372,91 2.175,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP):  1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 
% od  PP2017   1.626,95 =   976,16 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v 
skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.626,95 x 3,5 =  5.694,33 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 
10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso 
pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpo-
zneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja 
vezane 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).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2019 
do 31.12.2019, znaša 941,67 € (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2018 znaša  1.681,55 €). Vir: FURS
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