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

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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

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

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

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

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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AKTUALNE ZAKONSKE NOVOSTI
ZA PODJETNIKE V LETU 2019

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022
Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, 
na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 EUR. Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije je 31. 8. 2018 na spletni strani in v Uradnem listu RS št. 58/2018 
objavil podaljšanje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (DIR). Namen jav-
nega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo 
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja šolnine do 2.500,00 EUR, skupna vrednost razpoložlji-
vih sredstev je 4.512.588,05 EUR. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posa-
meznikom:
•     ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ sre-

dnjo poklicno izobrazbo ali manj;
•      ki so pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (najkasneje do 30. 9. 2022);
•      ki so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022 za:
	šolska leta od 2014/2015 (od. 1. 9. 2014) do 2021/2022 za programe od a. do g. (programi nižjega in sre-

dnjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja, 
gimnazije, opravljanje splošne mature in maturitetni ter poklicni tečaj;

	obdobje od 2014 (od 1. 1. 2014) do 2022 za programe od h. do i. (mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti).

Nov prijavni obrazec in druge informacije so dostopni na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si. Od 1. 1. 
2019 bodo obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih prijavnih obrazcih in prilogah. Dodatne informacije 
dobite na telefonski številki 01 434 58 76 in na e-poštnem naslovu dir@sklad-kadri.si. Za pomoč pri oddaji 
vloge se lahko obrnete na ga. Suzano Kljun na OZS, 01 58 305 74 ali  suzana.kljun@ozs.si.  (Vir: www.sklad-
-kadri.si)

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 
2019/2020
Sklad je 14. decembra 2018 objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za 
šolsko/študijsko leto 2019/2020. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2019. 

Namen javnega poziva je: zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja 
učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem 
podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela, ponuditi delodajalcem enotno 
oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti. 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020 so, v skladu s 112. členom 
ZŠtip-1, dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s 
šolskim/študijskim letom 2019/2020.

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani 
sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice. 

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah 
(RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe 
delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skla-
du ali preko RRA, ne pa na oba načina. Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 
2019, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal 
ciljne skupine. Dodatna pojasnila dobite preko e-pošte kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski šte-
vilki 01 434 58 82. (Vir: www.sklad-kadri.si).
Minimalna plača od 1. januarja 2019
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Javni razpis P7 – mikrokrediti 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis  P7 - mi-
krokrediti 2019. Predmet produkta so mikrokrediti za mi-
kro in mala podjetja. 
 
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih 
virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski 
regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja 
stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavlje-
nih v vlogi za financiranje. 
 
Cilji javnega razpisa so:  ohranitev delovnih mest, spod-
bujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje 
financiranja projektov in poslovnih procesov gospodar-
stva.  

Kreditni pogoji: 
-  najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 

EUR. 
-  kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stro-

škov projekta.  
-  ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplači-

lo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 
-  Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 

mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe 
ročnosti kredita. 

-  obrestna mera je 37,5 % 6 mesečni EURIBOR (spremen-
ljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni 
del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. 

-  obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena 
obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan čr-
panja kredita. 

-  minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja. Za 
zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava 
premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financi-
ran z mikrokreditom-ti.  

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 
s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, poleg tega bodo na isti 
datum (1.1.2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost 
ter za težje razmere dela).

Z novelo se bo za izračun minimalne plače od 1.1.2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek 
za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem pa 
je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sme biti višja od 140 odstotkov minimalnih 
življenjskih stroškov. (Vir: MDDSZ)
    

                     Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik

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

Upravičeni stroški:
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omeje-
na, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 
EUR.  Med upravičene stroške se upoštevajo:
-  naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove 

opreme), 
-  naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup 

patentiranih pravic, licenc) 
-  stroški materiala in trgovskega blaga, 
-  stroški storitev,  stroški dela (neto plača, dohodnina, 

prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela, stroški prehrane med delom). 

-  zaračunan pripadajoči DDV. 
 
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih 
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško po-
vezana s kreditojemalcem s 25 % in več. Med upraviče-
ne stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. 
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na 
osnovi že plačanih obveznosti. Mikrokredit ni namenjen 
poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca. 

Roki za predložitev vlog:
1. prvi rok je 17.1.2019, 
2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, 

aprilu, maju, juniju,
3. naslednji termini: 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8.  2019,  
4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, no-

vembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

Več informacij: www.podjetniskisklad.si 
in po e-pošti: info@podjetniskisklad.si
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Elektronska oddaja vlog za delovno 
dovoljenje za prvo ali strokovno 
zaposlitev 

Odslej lahko delodajalci na portalu e-VEM elektronsko oddate vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali stro-
kovno zaposlitev po sporazumu z BiH. To pomeni hitrejše in učinkovitejše pridobivanje delovnih dovoljenj. 

Od 24.12.2018 imate na portalu e-VEM možnost oddati elektronsko vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposli-
tev ali strokovno zaposlitev na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in 
Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji.  Novost je uvedena v skladu s Pravilnikom o spremembi in 
dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom, ki je bil objavljen 21.12.2018 (Uradni 
list RS, 82/2018). 

Vir:www.ess.gov.si

Pojasnilo Združenja bank Slovenije glede osebnih 
računov, ki se uporabljajo tudi za poslovno dejavnost
Ponudba različnih vrst plačilnih računov je v domeni po-
slovne politike vsake posamezne banke oziroma hranilni-
ce (v nadaljevanju banke). Nekatere od njih imajo v svoji 
ponudbi tudi t.i. osebni račun, ki se lahko uporablja tudi 
za poslovni namen, vendar ne vse, zato se lahko zgodi, 
da vam banka ne bo mogla odpreti računa, ki bi ga lahko 
uporabljali tudi za poslovni namen.

S spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah 
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 
(ZPlaSSIED) se je razširil Register TRR in sicer se je pri 
osebnih računih dodalo polje uporabnik ter matična šte-
vilka. Ta razširitev omogoča poročanje osebnega računa, 
ki se uporablja za poslovne namene in je javno objavljen 
v Registru TRR z oznako »A«. V primeru, da se kot podje-
tnik odločite za en (skupni) račun se morate zavedati, da:
• bo vaš račun javno objavljen na spletni strani AJPES 

(enako kot poslovni račun),
• boste zasebne transakcije razkrili računovodskemu 

servisu in Finančni upravi RS,
• boste lahko v banki uporabljali le produkte, ki so na-

menjeni fizičnim osebam.

Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki 
opravlja dejavnost, obvestiti banko, da osebni račun upo-
rablja za poslovne namene. Za fizične osebe s statusom 
kmeta, ki so status pridobile skladno s Zakonom o kmetij-

skih zemljiščih in fizične osebe, ki opravljajo osebno do-
polnilno delo skladno z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno ter niso vpisane v Poslovni register 
Slovenije pri AJPES, zakonska obveza, da sporočijo ban-
kam, da transakcijski račun fizične osebe uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti, ne velja.

Ob tem izpostavljamo prednosti uporabe dveh transak-
cijskih računov za podjetnike:
• enostavno knjigovodsko ločevanje osebnih in 
poslovnih izdatkov, ki zmanjšuje delo in stroške računo-
vodskega servisa,
• osebne transakcije ne bodo razkrite Finančni upravi 

RS,
• na spletni strani AJPES je javno objavljen transakcijski 

račun za poslovno dejavnost, transakcijski račun za 
osebne namene pa je predmet varovanja osebnih po-
datkov.

Kakšen transakcijski račun vam bodo banke kot podje-
tniku dejansko odprle, je poslovna odločitev vsake posa-
mezne banke oziroma je predmet dogovora med njo in 
vami.

 Vir: Združenje bank Slovenije
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Priročnik v pomoč pri internacionalizaciji podjetja
Razmišljate o širitvi poslovanja na tuje trge? 

Priročnik Pripravljeni na tuje trge, vam lahko pomaga pri 
prvih korakih na tujih trgih. Predstavlja enega od mo-
žnih pristopov pri internacionalizaciji podjetja. Podjetja 
naj, glede na velikost, cilje in izkušnje, izberejo pristop, ki 
najbolje odgovarja. Pristop k internacionalizaciji, predsta-
vljen v priročniku, je sestavljen iz štirih faz. 

Prva faza: Razvoj izvoznih smernic
Kot prvo je pomembno zavedanje o prednostih in šib-
kostih izvažanja glede na okoliščine in zmogljivosti 
podjetja. Podjetja naj premislijo o svojih motivih za izvoz 
in se opredelijo do krovnih ciljev izvažanja in nivoja ambi-
cij. Nekatera podjetja bodo že imela vnaprej izbran ciljni 
trg izvažanja; ostala naj pred obsežnejšo analizo pripravi-
jo pregled in kratko oceno širšega nabora trgov glede na 
naslednje štiri kriterije: socialno okolje, tehnološko oko-
lje, politično okolje in ekonomsko okolje. Tovrstna ana-
liza bo podjetjem omogočila, da določijo kateri tuji trgi 
imajo najboljše možnosti za posamezni proizvod ter jih 
opozorila na katere vidike poslovanja naj bodo pri oceni 
izvoznega potenciala posebej pozorni. 

Druga faza: Ocena izvoznega potenciala
Ocena izvoznega potenciala zajema analizo ciljnega trga 
oz. trgov ter oceno notranjih zmogljivosti za izvažanje. 
Končni cilj prvega sklopa je oceniti, kako ciljni trg ustre-
za oz. dopolnjuje podjetje glede na ceno, tip produkta/
storitve, izvorno državo, kvaliteto in dizajn, kar dejansko 
pomeni identifikacijo stanja panožnega trga ob upošte-
vanju: 
• razvoja trga oz. analize trendov in napovedi gibanj v 

prihodnje (analiza trendov)
• glavnih tržnih segmentov, analize njihove velikosti in 

glavnih gibanj (analiza tržnih segmentov)
• konkurence in njihovega tržnega položaja (analiza 

konkurence)

Za oceno zmogljivosti podjetja je potrebna analiza zapo-
slenih, procesov, produktov oz. storitev, moči podjetja 
in pozicioniranja, planiranja in nadzora, promocijskih 
aktivnosti, cenovne strategije, kraja prodaje ter prete-
kle izkušnje.  

Tretja faza: Oblikovanje vstopne strategije
Oblikovanje vstopne strategije se začne z analizo in iden-
tifikacijo optimalne poti do trga, ki mora biti izbrana z 
ozirom na proizvod, ki se bo izvažal, na lastnostni trga ter 
lastnosti podjetja samega. Možne oblike vstopa na trg 
so: direktni izvoz, indirektni izvoz (preko distributerjev 
ali prodajnih agentov), licenčni dogovor, franšizing, po-
godbena proizvodnja, strateške povezave in vstop preko 
direktnih investicij (prodajne podružnice, prevzema itd.). 
V priročniku si lahko preberete kakšne so prednosti in šib-
kosti vsake oblike vstopa, vsekakor se pa podjetju ni po-
trebno držati prvotno izbranega načina vstopa; nekatere 
oblike vstopa na nov trg bodo bolj primerne na začetku 
izvažanja, druge pa kasneje.

Po določitvi načina vstopa na ciljni trg sledi priprava štu-
dije izvedljivosti, ki mora vsebovati vse do takrat pripra-
vljene analize (konkurence, trga, segmentov, notranjih 
zmogljivosti), kot tudi cenovno politiko in finančne pro-
jekcije. Prav tako je potrebna identifikacija in načrt blaži-
tve tveganj (političnih, komercialnih, valutnih, notranjih 
in tržnih) ter obravnava vidika intelektualne lastnine, 
upravljanja z davki, upravljanja z valutnimi sprememba-
mi in navigacija po lokalnih predpisih. 

Četrta faza: Izdelava izvoznega načrta
Zadnja faza pred izvozom je priprava izvoznega načrta, ki 
mora imeti seznam aktivnosti za doseganje ciljev, odgo-
vorno osebo za vsako aktivnost, časovni okvir z mejniki 
in roki za izvedbo glavnih nalog, proračun in tveganja za 
izvedbo v roku in v stroškovnem okvirju. Izvozni načrt naj 
tudi vsebuje soodvisnosti in predpogoje za izvedbo vsa-
ke aktivnosti za lažjo sledljivost.
  
Trajnostna rast
Navedenim štirim fazam sledi implementacija, v okviru 
katere je potrebno jasno določiti odgovorne osebe ter 
procese spremljanja, poročanja in upravljanja tveganj. 

(Vir: www.izvoznookno.si)
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Sekcija za promet
Aktivnosti za povračilo preplačanih tovornih vozil

Obrtno-podjetniška zbornic Slovenije v sodelovanju s 
fundacijo Stichting Truck Claim (STC) iz Nizozemke nada-
ljuje aktivnosti za povračilo preplačanih tovornih vozil, ki 
so jih naša podjetja kupovala pri večini proizvajalcev, ki 
so se glede prodajnih cen teh vozil, v času med 1997 – 
2011 med seboj kartelno dogovarjali.

Na sestanku 13. decembra 2018 je bil dan predlog STC, 
da naj bi OZS od slovenskih podjetij prejemala podpisa-
na pooblastila slovenskih podjetij za zastopanje v prav-
nih aktivnostih za ta povračila in dokumente oziroma do-
kazila o nakupu novih in rabljenih tovornih vozil znamk 
MAN, Volvo/Renault, Daimler – Mercedes Benz, Iveco,  
DAF in sedaj tudi Scania ter jih vnašala v program, ki 

omogoča zbiranje podatkov oziroma dokumentov ter 
pooblastil za zastopanje, ki so potrebni za to, da bodo s 
strani te fundacije vodili postopke za poravnavo ali sodno 
izterjavo zneskov za preveč plačana vozila. 

Ker smo v fazi dogovorov glede naših aktivnosti pri do-
datnem vnosu dokumentov v podatkovno bazo predla-
gamo, da vsa podjetja, ki so kupovala ta vozila začnejo 
pripravljati dokumente oz. dokazila o teh  nakupih, ki 
jih bodo po prejemu obvestila skenirali in jih poslali po 
posebej določeni elektronski pošti, da jih bomo v skladu 
z dogovorom med STC in OZS lahko preverili in vnesli v 
podatkovno bazo. 

(Vir: Bojan Pečnik, OZS)

Aktualno za prevoznike
1. Nemčija: s 1. 1. 2019 se je zvišala minimalna bruto 

urna postavka iz 8,84 EUR na 9,19 EUR. S 1. januarjem 
2020  bo znašala minimalna bruto urna postavka 9,35 
EUR. 

 (Vir: https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Mindestlohn/mindestlohn.html). 

2.  Avstrija: v sektorju prevoza blaga in potssnikov še ni 
podpisan končni dogovor s strani socialnih partner-
jev glede minimalnih urnih postavk za zaposlene 
(za leto 2019). Posredujemo vam neuradne podat-
ke o minimalnih bruto urnih postavkah za voznike 
- prevoz blaga:  https://www.wko.at/branchen/sbg/
transport-verkehr/gueterbefoerderungsgewerbe/
Lohntafel_Gueterbefoerderung-2019.pdf. Za ostale 
vrste prevozov še nismo zasledili objave podatkov.

3. Hrvaška: S 1.1.2019 bo tudi Hrvaška uvedla možnost 
povračila trošarine za komercialne prvoze. Predpis je 
trenutno še v postopku sprejema. Možni bodo meseč-
ni, tro-mesečni ali  letni načini uveljavljanja vračila v 
posameznem koledarskem letu. Višina vračila bo od-
visna od razlike med zneskom povprečne trošarine, ki 
jo za posamezen koledarski mesec ugotovi pristojno 

ministrstvo, in najnižjim dovoljenim zneskom trošari-
ne, ki ga določa 7. člen Energetske direktive (330 € za 
1000 litrov od 1. 1. 2010). 

4. Slovenija, Avstrija, Nemčija - cestnine 2019 – zbir naj-
dete tukaj: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/
vsebina/Novice-za-newsletter/ArticleId/69488, 

 Vir: GZS, Združenje za promet)

5. Mednarodni občasni prevoz potnikov – DDV: Davč-
ni zavezanci, ki obračunavajo DDV po posebni uredi-
tvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega 
cestnega prevoza potnikov, morajo za leto 2018 pre-
dložiti obračun DDV-O-OP preko portala Posebna 
ureditev za opravljanje storitev mednarodnega obča-
snega cestnega prevoza potnikov v spletni aplikaciji 
eDavki. Podrobnejše informacije najdete na spletni 
strani FURS.

6. Gorivo - statistika, analiza: najdete na spletni po-
vezavi https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/
vsebina/Novice-za-newsletter/ArticleId/63694. 

 (vir: GZS, Združenje za promet)
   Vir: Natalija Repanšek, OZS

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale 
storitve medicine dela in športa 

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
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odbor, ki ga sestavljajo: Miran GRACER, Peter PIŠEK, Viki 
AŠIČ, Katarina HOHNJEC, Matej JUTERŠEK, Dejan KO-
LAR, Franc MEŽA, Marko RAZGORŠEK in  Viljem ŠUMER.

Izvoljen je bil tudi nov nadzorni odbor, katerega člani so: 
Dejan BREŽNIK, Tomaž FLUDERNIK in Lena KORBER.

Na seji je bil potrjen program dela zbornice v letu 2019, 
ob zaključku seje pa se je predsednik Miran Gracer zahva-
lil vsem, ki so delovali v organih OOZ Celje v mandatnem 
obdobju 2014-2018.

Prva seja skupščine v mandatnem obdobju 2018-2022

Poslanci skupščine OOZ Celje so se 12.12.2018 sestali na 
1. seji v mandatnem obdobju 2018-2022, na kateri so iz-
volili novo vodstvo zbornice. 

Po pregledu zapisnika in realiziranih nalog, zadanih na za-
dnji seji skupščine v prejšnjem mandatu, so se prisotnim 
predstavili kandidat za predsednika zbornice ter kandi-
dati za člane nadzornega odbora. Poslanci skupščine so 
za predsednika zbornice soglasno izvolili dosedanjega 
predsednika Mirana GRACERJA. Na predlog predsedni-
ka so potrdili podpredsednika Petra PIŠKA ter upravni 

Srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Celje

V sredo, 5.12.2018, je v  dvorani OOZ Celje potekalo tradicionalno srečanje sekcije upokojenih obrtnikov pri OOZ Ce-
lje. Preko 100 udeleženih sta nagovorila predsednik OOZ Celje Miran Gracer  in Marjan Zagožen – član odbora sekcije 
upokojenih obrtnikov. Srečanje so s svojim nastopom popestrili člani Okteta Podoglarji.

Foto: arhiv OOZ Celje

Foto: arhiv OOZ CeljeFoto: arhiv OOZ Celje
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1. SEMINAR S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA
ZA LETO 2018 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2019

v torek, 5.2.2019, ob 10. uri

Na seminarju bomo na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pri-
pravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 
ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS-a. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno 
osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne 
osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nad-
zoru ter sankcijam. 

Seminar, ki bo trajal 4 šolske ure, bo izvedla Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davč-
no svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica 
številnih člankov.

Vsebina:
• Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe (roki za predložitev FURS-u idr.) 
• Poročanje AJPES–u in izjeme ter letna poročila
• Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne 

časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presež-
ka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje 
izgub in pogoji)

• Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
• Ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka
• Davčne novosti, ki začnejo veljati od 01.01.2019 dalje 
• Odgovori na vprašanja 

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJE-
TNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za člane drugih OOZ je cena 48,80 € z DDV na 
udeleženca, za vse ostale udeležence pa znaša cena seminarja 122,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja 
nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udele-
žencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

P R I  J  A  V N I  C  A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail tatjana.stinek@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. SEMINAR S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2018 IN NEKATERE DAVČNE NOVO-
STI PO 1.1.2019
KDAJ:  	5.2.2019 ob 10.00 uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________



JANUAR 201910

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

10

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
VABILO NA DELAVNICO 

 
STE PREVERILI ALI STE MED PODJETJI, KI MORAJO TEHTATI IN VODITI 

EVIDENCE O UPORABLJENI EMBALAŽI, V LETU 2019 PA POROČATI NA 
AGENCIJO RS ZA OKOLJE? 

 
V TOREK, 12.2.2019, OB 11.00  

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 
 
Lanskoletne  spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za 
podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem 
ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže, ni več 
odpustkov glede vodenja evidenc.  
Vabimo vas na seminar, namenjen podjetjem iz različnih dejavnosti, kjer vam bomo odgovorili na številna vprašanja, ki se 
pojavljajo o tej temi: od tega ali morda tudi vi sodite med embalerje (naredim izdelek, ga zaščitim z embalažo in prodam v 
Sloveniji), uvoznike izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo), proizvajalce ali uvoznike servisne 
embalaže (nosilne vrečke, škatle za pice ipd.), morda uporabljate plastične vrečke na svojih prodajnih mestih?  
 
Vsebina delavnice bo usmerjena praktično:  
• Obveznosti  embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane ne embalažo 
• Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže 
• Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih mestih 
• Praktični primeri iz posameznih dejavnosti 
• Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje 
• Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost) 
• Priprava poročila o embalaži, kaj je primarna, sekundarna in terciarna embalaža  
• Vprašanja udeležencev 
 
Vabimo vas, da nam morebitna konkretna vprašanja za predavateljico posredujete preko e-pošte simona.zupanc@ozs  že 
pred samo delavnico. 
 
Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, 
izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelave 
revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanja okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritev meteoroloških pogojev ipd., 
piše pa tudi strokovne članke. 
Delavnica bo trajala 3 ure, udeležba je brezplačna za vse udeležence. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski 
naslov simona.zupanc@ozs.si do 11.2.2019 oziroma do zasedbe mest. Vljudno vabljeni! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  
STE PREVERILI ALI STE MED PODJETJI, KI MORAJO TEHTATI IN VODITI EVIDENCE O 
UPORABLJENI EMBALAŽI, V LETU 2019 PA POROČATI NA AGENCIJO RS ZA OKOLJE? 

 
TOREK, 12.2.2019,  ob 11.00 URI 

 
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 11.2.2019 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).  
 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________ 

NASLOV: ______________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec DECEMBER 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2018 1.676,38 
€.  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 do-
hodkov iz delovnega razmerja v 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 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1. 1. 2018 dalje znaša  842,79 €  (Ur. l. RS 5/18).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  DECEMBER 2018 upošte-
vajte 19 delovnih dni in 2 praznika - 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 8,59 € 

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  25,78 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 € 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)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – DECEMBER  2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

976,17 5.694,33

1.626,95 EUR*  

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 najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

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

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

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 
410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2019 znaša 56 % povprečne plače.

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

Za izplačila od 1. 3. 2019 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 
56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne 
plače zaposlenih v RS za leto 2018). Vir: FURS


