
I. CENE ZA IZDELAVO OBRAČUNOV IN PLAČILNIH LIST

A. ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE

cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Izdelava obračuna prispevkov za s.p. 19,67 4,33 24,00

cena za člane 12,30 2,70 15,00

2. Izdelava plačilne liste in predpisanih obrazcev za 

enega delavca 19,67 4,33 24,00

cena za člane 12,30 2,70 15,00

3. Izdelava obračuna prispevkov za s.p. in plačilne liste ter 

predpisanih obrazcev za enega delavca 22,13 4,87 27,00

cena za člane 13,93 3,07 17,00

4. Izdelava plačilne liste ter predpisanih obrazcev za 

vsakega nadaljnjega delavca 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00
5. Izdelava obračuna regresa in drugih prejemkov iz delovnega

razmerja ter predpisanih obrazcev za enega delavca 12,30 2,70 15,00

cena za člane 6,97 1,53 8,50

6. Izdelava obračuna regresa in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja ter predpisanih obrazcev za nadaljnje delavce 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00

7. Izračun refundacije in priprava zahtevka za ZZZS v primeru 

boleznine delavca nad 30 delovnih dni 10,98 2,42 13,40

cena za člane 6,39 1,41 7,80

8.

a) 1-10 delavcev 3,28 0,72 4,00

b) 11-30 delavcev 1,89 0,41 2,30

c) nad 30 delavcev 1,23 0,27 1,50

a) 1-10 delavcev - cena za člane 2,30 0,50 2,80

b) 11-30 delavcev - cena za člane 1,39 0,31 1,70
c) nad 30 delavcev - cena za člane 1,07 0,23 1,30

9. Priprava mesečnih prispevkov za dopolnilni s.p. (OPSVD) 10,98 2,42 13,40

cena za člane 5,49 1,21 6,70
10. Oddaja REK obrazca o izplačanih povračilih stroškov v zvezi z 

delom (kilometrina, dnevnice, ipd) 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00

B. ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Izdelava plačilne liste ter predpisanih obrazcev za družbo 

(en delavec) 32,79 7,21 40,00

cena za člane 18,03 3,97 22,00

CENIK

OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE LJUBLJANA ŠIŠKA

ZA LETO 2020

Opomba: V ceno izdelave in priprave je vključena tudi elektronska oddaja predpisanih obrazcev na 

eDavke oz. druge ustrezne elektronske portale.

Priprava podatkov in izpis obrazcev: Povzetek obračuna dohodkov za delavca - cena je določena glede 

na število delavcev pri delodajalcu/delavca

1



2. Izdelava plačilne liste ter predpisanih obrazcev za vsakega 

nadaljnjega delavca 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00
3. Izdelava obračuna regresa in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja ter predpisanih obrazcev za enega delavca 16,39 3,61 20,00

cena za člane 9,02 1,98 11,00
4. Izdelava obračuna regresa in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja ter predpisanih obrazcev za nadaljnje delavce 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00

5. Izračun refundacije in priprava zahtevka za ZZZS v primeru 

boleznine delavca nad 30 delovnih dni 10,98 2,42 13,40

cena za člane 6,39 1,41 7,80

6.

a) 1-10 delavcev 3,28 0,72 4,00

b) 11-30 delavcev 1,89 0,41 2,30

c) nad 30 delavcev 1,23 0,27 1,50

a) 1-10 delavcev - cena za člane 2,30 0,50 2,80

b) 11-30 delavcev - cena za člane 1,39 0,31 1,70

c) nad 30 delavcev - cena za člane 1,07 0,23 1,30

7. Oddaja REK obrazca o izplačanih povračilih stroškov v zvezi z 

delom (kilometrina, dnevnice, ipd) 6,56 1,44 8,00

cena za člane 3,28 0,72 4,00

II. CENE ZA ELEKTRONSKO ODDAJO OBRAZCEV PREKO USTREZNIH ELEKTRONSKIH PORTALOV

cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Oddaja REK obrazcev za enega delavca 10,98 2,42 13,40

cena za člane 4,59 1,01 5,60

2. Oddaja REK obrazcev za vsakega nadaljnjega delavca 5,49 1,21 6,70

cena za člane 2,79 0,61 3,40

3. Oddaja DDV obračuna/oddajo 10,98 2,42 13,40

cena za člane 4,59 1,01 5,60

4. Oddaja davčnega obračuna za s.p. - enkrat letno/uro 44,26 9,74 54,00

cena za člane 28,69 6,31 35,00

5. Oddaja poslovnih poročil za AJPES - enkrat letno/uro 44,26 9,74 54,00

cena za člane 28,69 6,31 35,00
6. Oddaja drugih obrazcev preko portala eDavki oziroma 

drugih portalov/oddajo 5,49 1,21 6,70

cena za člane 2,79 0,61 3,40
7. Vpogled v e-kartico zavezanca na eDavkih ter usklajevanje 

stanj/vpogled 5,49 1,21 6,70

brezplačno za člane

Minimalna enota obračuna je 1/2 ure.

Cena zajema oddajo prinesenih izpolnjenih obrazcev preko portala eDavki oziroma drugih portalov na 

Priprava podatkov in izpis obrazcev: Povzetek obračuna dohodkov za delavca -  cena je določena glede 

na število delavcev pri delodajalcu/delavca

Opomba: V ceno izdelave in priprave je vključena tudi elektronska oddaja predpisanih obrazcev na 

eDavke oz. druge ustrezne elektronske portale.
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III. CENE ZA IZRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTEV
cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Vnos v register osnovnih sredstev/osnovno sredstvo 2,21 0,49 2,70

cena za člane 1,07 0,23 1,30

2. Izračun amortizacije: 1-5 osnovnih sredstev/osnovno sredstvo 5,49 1,21 6,70

cena za člane 3,20 0,70 3,90

3. Izračun amortizacije: 6-15 osnovnih sredstev/osnovno sredstvo 4,43 0,97 5,40

cena za člane 2,30 0,50 2,80

4. Izračun amortizacije: nad 15 osnovnih sredstev/osnovno sred. 3,85 0,85 4,70

cena za člane 1,80 0,40 2,20

IV.

cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Obračun z oddajo obrazca na e-davke/obračun 21,07 4,63 25,70

cena za člane 10,57 2,33 12,90

V. CENE RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA S.P. IN DRUŽBE

Informativni mesečni pavšali (dvostavno knjigovodstvo) cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1.

Mesečni pavšal za s.p. z dopolnilno dejavnostjo, brez

zaposlenih delavcev, ki ni DDV zavezanec in ima do 20 vknjižb 

mesečno 42,62 9,38 52,00

cena za člane 32,79 7,21 40,00

2. Mesečni pavšal za s.p. z redno dejavnostjo, brez zaposlenih, 

ki ni DDV zavezanec in ima do 45 vknjižb mesečno 57,38 12,62 70,00

cena za člane 44,26 9,74 54,00

3. Mesečni pavšal za s.p. z redno dejavnostjo oziroma mikro 

podjetje z enim zaposlenim delavcem, ki ni zavezanec za 

DDV in ima do 90 vknjižb mesečno 86,07 18,93 105,00

cena za člane 65,57 14,43 80,00

4. Mesečni pavšal za s.p. z redno dejavnostjo oziroma mikro 

podjetje z enim zaposlenim delavcem, ki je zavezanec za 

DDV in ima do 90 vknjižb mesečno 106,56 23,44 130,00

cena za člane 81,97 18,03 100,00

CENE ZA OBRAČUN AVTORSKEGA HONORARJA, OBVEZNOSTI PO PODJEMNI POGODBI, POGODBI O 

ZAČASNEM DELU UPOKOJENCEV IN DRUGIH POGODBAH

Mesečni pavšal zajema: Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte, knjiženje transakcijskega računa, 

obračun prispevkov za s.p. (OPSVZ), obračun DDV (mesečno, trimesečno), vodenje registra osnovnih 

sredstev in obračun amortizacije, spremljanje terjatev in obveznosti, priprava opominov. Izdelavo in 

oddajo zaključnih poročil plačajo samostojni podjetniki in gospodarske družbe v višini enomesečnega 

pavšala oziroma najmanj 80,00 EUR + 22% DDV = 97,60 EUR samostojni podjetniki posamezniki in 

najmanj 130,00 EUR + 22% DDV = 158,60 EUR gospodarske družbe.

Opomba: Člani OOZŠ imajo v mesečni pavšal že vključeno izdelavo in oddajo zaključnih poročil in 

pripravo in oddajo e-izvršb za neplačane terjatve.
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cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

5. Urna postavka za knjiženje v glavno knjigo in pomožne 

poslovne knjige ter pripravo raznih medletnih 

računovodskih poročil in izkazov 44,26 9,74 54,00

cena za člane 27,87 6,13 34,00

6. Vknjižba v glavno in pomožne poslovne knjige/vknjižbo 0,98 0,22 1,20

cena za člane 0,82 0,18 1,00

7. Izračun zamudnih obresti iz naslova dolžniško-upniških 

razmerij in izpis obvestila dolžniku/izračun 12,13 2,67 14,80

cena za člane 7,70 1,70 9,40

VI. CENE ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ NA NOČITEV

A. KRANJSKA GORA - trisobno stanovanje z 2 balkonoma 

(53 m2, 6 ležišč)
cena brez

DDV v EUR

9,5 % DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Zimska in poletna sezona (julij, avgust, december, januar,

februar, marec, velikonočni prazniki, prvomajski prazniki in

v času vseh počitnic za šoloobvezne otroke) 65,75 6,25 72,00

cena za člane 54,79 5,21 60,00

2. Izven sezone 52,97 5,03 58,00

cena za člane 42,01 3,99 46,00

B. ANKARAN - počitniško stanovanje (57 m2, terasa in balkon 

v dveh etažah, 6 ležišč)
cena brez

DDV v EUR

9,5 % DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Poletna in zimska sezona (julij, avgust, božič, novo leto,

velikonočni prazniki, prvomajski prazniki in

v času vseh počitnic za šoloobvezne otroke) 79,45 7,55 87,00

cena za člane 68,49 6,51 75,00

2. Izven sezone 63,93 6,07 70,00

cena za člane 52,97 5,03 58,00

VII. CENE ZA UPORABO PREDAVALNIC OOZŠ
cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

A. Cena za uporabo predavalnice OOZŠ - cena na uro od 7,00 1,54 od 8,54

(v kletnih prostorih poslovnega objekta OOZŠ) do 25,00 5,50 do 30,50

B. Cena za uporabo sejne sobe - cena na uro od 10,00 2,20 od 12,20

(v 1. nad. poslovnega objekta OOZŠ) do 35,00 7,70 do 42,70

C. Izposoja projektorja - cena na dan od 10,00 2,20 od 12,20

do 20,00 4,40 do 24,40

Mesečni pavšal stranke se dogovori v pogodbi o opravljanju storitev računovodenja, ki jo skleneta 

OOZŠ in stranka. Odvisen je od števila dokumentov (prejeti in izdani računi, bančni izpiski, potni nalogi 

in drugi dokumenti), števila obračunov (obračuni plač za delavce, obračuni drugih osebnih prejemkov, 

prispevkov zasebnika ipd.), dejavnosti stranke in drugih posebnosti stranke. Mesečni pavšal plačuje 

stranka na podlagi izstavljenega računa OOZŠ.

Opomba: Cena vključuje tudi napitke ob vodnem baru: voda, čaj in kava. OOZŠ na podlagi 

povpraševanja pripravi za vsako stranko ponudbo za uporabo predavalnice oz. sejne sobe, glede na 

želje in potrebe stranke. Nudimo tudi organizacijo pogostitve - catering.
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VIII. STROŠKOVNIK ZA PRIPRAVO IN POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

A. Po naslovu oziroma firmi za Excelovo tabelo 0,05 0,01 0,06

B. Po naslovu za nalepke 0,10 0,02 0,12

IX. CENE ZA SVETOVALNE STORITVE NA VSTOPNI TOČKI VEM

STORITEV

1. Vpis s.p. v Poslovni register preko sistema e-vem brezplačno

2. Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. brezplačno

3. Oddaja davčnih podatkov preko sistema e-vem brezplačno

4. Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 brezplačno

5. Oddaja drugih vlog, ki jih podpira portal e-vem brezplačno

OSNOVNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE
cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

Svetovanje glede statusa s.p., osnovno statusno pravo in pravilna 

izbira oblike podjetja, pogoji za opravljanje dejavnosti, osnove 

davčnega ravnanja in plačevanja prispevkov za zdravstveno in 

pokojninsko zavarovanje, zagotavljanje osnovnih zakonskih zahtev 

po ustanovitvi (varstvo pri delu, ocena tveganja, …)/uro 44,26 9,74 54,00

Minimalna enota obračuna je 1/2 ure.

V primeru, da se svetovanec odloči, da bo njegovo podjetje 

postalo prostovoljni član obrtno-podjetniške zbornice (s podpisom 

pristopne izjave za vstop v prostovoljno članstvo), mu osnovno 

podjetniško svetovanje zagotavljamo v okviru plačila članskega 

prispevka.

X. CENE OGLASOV NA SPLETNI STRANI OOZŠ IN V MESEČNEM INFORMATORJU

KOMERCIALNI - PLAČLJIVI OGLASI - VELIKOST OGLASA cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

250x250 px (spletna stran) - v informatorju velikost ¼ A4 strani 60,00 13,20 73,20

cena za člane 25,00 5,50 30,50

500x250 px (spletna stran)- v informatorju velikost ½ A4 strani 80,00 17,60 97,60

cena za člane 30,00 6,60 36,60

940x250 px (spletna stran) – v informatorju velikost A4 stran 90,00 19,80 109,80

cena za člane 35,00 7,70 42,70

Priprava in posredovanje informacij javnega značaja, ki se glede na obseg, vsebino in obliko razlikujejo 

od obstoječih brezplačno javno dostopnih informacij (podatkovnih baz in seznamov), kot je priprava in 

posredovanje seznamov v obliki Excelove datoteke ali izpis nalepk, se obračuna v obliki nadomestila v 

višini:

Opomba: Registracija podjetja in samostojnega podjetnika posameznika oz. vpis podatkov v aplikacijo 

preko portala e-vem je za vse postopke brezplačen (vpis podatkov pomeni, da referent vnese v naprej 

pripravljene podatke podjetnika oziroma podjetja v aplikacijo in ne nudi dodatnega svetovanja).

brezplačno
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V kolikor plačate objavo za več kot 5 mesecev, je cena vsakega oglasa za 30 % nižja.

Cene za člane veljajo za člane OOZŠ, ki imajo plačano članarino.

Pogoj za objavo oglasa je, da je plačan pred objavo oglasa.

XI. CENE VEZANIH KNJIG RAČUNOV (VKR) 
cena brez

DDV v EUR

22% DDV 

v EUR

cena z 

DDV v EUR

1. Vezana knjiga računov (VKR) 4,50 0,99 5,49

cena za člane 3,28 0,72 4,00

Velja od 25.02.2020

Predsednik

Območne obrtno-podjetniške

zbornice Ljubljana Šiška

Janez Kunaver

Oglas na spletni strani je lahko slikovna ali flash datoteka. Oglas mora biti posredovan v 

ustrezni obliki za objavo tako za spletno stran kot za mesečni informator.
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