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Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje

Celje - Dobrna - Štore - Vojnik

URADNE URE:  
Ponedeljek - petek od  8. do 13. ure

Tel.: (03) 425 22 72, 
(03) 425 22 73,  (03) 425 22 74, 

Fax: (03)  425 22 71   
E-mail: ooz-celje@ozs.si   

 Internet: http://www.ooz-celje.si

Letnik: XIX.        

Vsebina: 

l
	 Vabilo -  3 
brezplačen obisk 47. MOS 

l
	 Vabilo na 7. družabno  4

 srečanje članov 

l
	 Sekcije 5

l
	 Seminarji v septembru 8

l
	 Obvestila za izplačilo plač    11

  SEPTEMBER 2014

1969 - 2014
let

ZBORNICA CELJE

MOZ AIK PODJE TNIH
Mozaik podjetnih – nove ugodnosti za člane OOZ 
Celje nudijo:

- Terme Dobrna d.d.
- Zdravstveni dom Celje
(več informacij na strani 6 )
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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, 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 850 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 Go-
lec Prevoršek  03 78 00 626,  GSM  051 326 730), namerava 
prodati:
- nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-
0 k.o. 1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in 
parc.št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas 
(ID 3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče 
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po pro-
storskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je opre-
deljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske 
in stanovanjske objekte, delno v poplavnem območju. Na 
obeh parcelah je vpisano breme služnosti zaradi uporabe 
in vzdrževanja vodovodnega in elektro omrežja ter dosto-
pa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas. Izklicna cena zemlji-
šča  za celotno kvadraturo 34.960 m2 je 1.000.000,00 
EUR.  V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%, 
ki ga plača kupec.  
- kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4 
v izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1 v 
izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1 v 
izmeri 10290 m2, skupaj 28194 m2. Zemljišče se prodaja kot 
celota ali posamezno (možna je parcelacija na manjše par-
cele). Zemljišče ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN 
Konjsko je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadraturo 
28194 m2  986.790,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po 
predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

spletni katalog

izdelkov in storitev
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Na osnovi sklepa UO OOZ Celje ima vsak član, ki ima poravnano članarino, pravico do obiska 47. MOS-a z brezplačno e-vsto-
pnico, ki jo dobi na zbornici. Vstopnico lahko dvignete v tajništvu zbornice ali pa pokličite na tel. št. 03 425 22 74 ter sporočite 
podatke, da vam jo pošljemo po elektronski pošti. Vabimo vas zlasti v dvorano L1 na predstavitveni prostor OZS, kjer bodo 
predstavljeni partnerji in ugodnosti kartice MOZAIK PODJETNIH. Želimo vam prijeten ogled sejma! 

Obvestilo članom - brezplačen obisk MOS

V  A  B  I  L  O
NA 7. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV OOZ CELJE

Letos je posebno leto, saj Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje praznuje 45 let svojega delovanja. Prav 
je, da se srečujemo, izmenjujemo svoja mnenja in ideje ne samo na uradnih sestankih in srečanjih, ampak tudi v 
sproščenem vzdušju skupaj z družinskimi člani. Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite na srečanju, ki bo

v petek, 19. septembra 2014, s pričetkom ob 16.30 uri,
na  športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju

Program:
•	 Ob 17. uri nagovor predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja in pozdrav predsednika OZS g. Branka Meha
•	 Nastop Okteta Podoglarji
•	 Zabava ob mešanju koktajlov, sladkih dobrot in humorista

Prijave za udeležbo na srečanju sprejemamo do vključno petka, 12.9.2014, do 13. ure na tel: 425 22 74 ali 
po e-pošti: simona.zupanc@ozs.si. 

Do našega srečanja vas lepo pozdravljamo!

Predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema na 47. Medna-
rodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) od 10. do 15. 9. 2014 v Celju
Tudi letošnja predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema Slovenije bo potekala v nadstropju dvorane L1 
in drugih sejemskih dvoranah, kjer bodo predstavljene strokovne sekcije OZS, območne obrtno-podjetniške zbornice 
(OOZ), člani ter domači in tuji poslovni partnerji OZS. Letos se bo prvič na sejmu predstavila Ulica obrti, kjer bodo poteka-
le predstavitve osmih obrtnih poklicev. OZS bo v času sejma organizira tudi strokovne obsejemske dogodke in podelila 
najvišja zbornična sejemska priznanja (Cehi) ter predstavila kartico Mozaik podjetnih. 

Letos bodo prvič v času sejma potekale predstavitve atraktivnih obrtnih poklicev na Ulici obrti, ki bo organizirana po 
načelu »vse na enem mestu«, saj bodo obiskovalci hkrati lahko videli demonstracijo posameznih poklicev, vključitev 
dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, informacije srednjih šol in Centra RS za poklicno izobraževanje ter 
strokovno podporo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. V zadnjem obdobju se, kljub velikim možnostim za na-
daljnjo poklicno kariero, vse manj otrok odloča za izobraževanje v srednjem poklicnem izobraževanju. Praktično so po-
stali vsi poklici na srednjem poklicnem nivoju deficitarni, zato ima promocija poklicev v tem času še toliko večji pomen.

Na razstavnem prostoru OZS bodo potekale predstavitve partnerjev kartice Mozaik podjetnih in sicer ERSTE Card, 
Telekom Slovenija ter Hranilnica Lon. V okviru OZS predstavitve v dvorani L1 se bodo predstavili tudi domači in tuji 
partnerji OZS (Finančna uprava Republike Slovenije, SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Sklad obrtnikov in pod-
jetnikov, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Zavod za izobraževanje delavcev, Slovenska go-
spodarska zveza iz Celovca in Slovensko deželno gospodarsko združenju iz Trsta).

OZS bo v letošnjem letu v času MOS izvedla številne strokovne obsejemske dogodke, podrobne informacije najdete na 
spletnem naslovu http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi/Mednarodnisejemobrtiinpodjetnosti-
MOS.aspx. 
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Novi razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

E-opominjanje – izteka se prehodno obdobje

Slovenski podjetniški sklad je razpisal dva nova razpisa, zanimiva za mikro in mala podjetja. Prvi je  SK50 2014 – 
Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EUR, namenjen mikro in malim podje-
tjem, organiziranim kot d.o.o., mlajšim od 3 let (od datuma registracije do oddaje vloge), razvojno naravnanim in 
globalno usmerjenim.
 
SK200 2014 – Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR je namenjen mikro 
in malim podjetjem, organiziranim kot d.o.o., mlajšim od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotirajo 
na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena. Več 
informacij na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/.

Po novem bo Finančna uprava RS o neplačanih davčnih 
obveznostih podjetja in podjetnike opominjala le še preko 
portala eDavki. Prehodno obdobje pošiljanja opominov 
po klasični poti in preko portala eDavki se izteka konec 
avgusta. To velja tudi za tiste posameznike, ki so vključeni 
v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti 
posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje 
dokumentov. Po 1. septembru bodo vsi omenjeni zave-
zanci opomine prejemali le še preko portala eDavki. FURS 
podjetja in podjetnike še posebej poziva, da za namen 
dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala 
eDavki sporočijo elektronski naslov. Ker bodo prvi opomini 
poslani preko portala eDavki že v septembru, priporočajo, 
da to uredijo najpozneje do konca avgusta.

Zoper zavezanca, ki zapadlih obveznosti ne plača v pred-
pisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe. Ne glede 
na to, da zakonodaja ne predpisuje opominjanja, se v pra-
ksi pred vsakim začetkom davčne izvršbe pošlje zavezancu 
opomin. Opomin je informativne narave, saj gre za obve-
stilo zavezancu o stanju dolga na njegovi knjigovodski kar-
tici. Namen opominov je torej spodbujanje prostovoljnega 
izpolnjevanja obveznosti. Od septembra dalje bo Finančna 
uprava RS o neplačanih davčnih obveznostih opominjala 
le še preko portala eDavki. To velja za vse pravne osebe in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične 
osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem 
eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejema-
nje dokumentov.

V juliju in avgustu so ti zavezanci vsak opomin o neplača-
nih obveznostih prejeli tako po klasični kot tudi po elek-
tronski poti, zdaj pa se prehodno obdobje zaključuje. Za-
vezancem svetujejo, da za namen dodatnega obveščanja 
(na elektronski naslov) o prejemu opomina preko portala 
eDavki do konca avgusta uredijo podatke o prejemnikih 
elektronske pošte. To je posebej koristno v tistih prime-
rih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj po-
oblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa preko portala 
eDavki ne vidi, da je opomin prejel. Če si bo zavezanec s 
pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil 
podatke o prejemnikih elektronske pošte in ob tem nave-
del svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu opo-
mina na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov. Pri 
tem opozarjajo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem 
eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov 
za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin le v portal 
eDavki. Elektronski naslovi prejemnikov obvestil se lahko 
kadarkoli spremenijo preko portala eDavki. Pri obveščanju 
na elektronski naslov se bodo upoštevali elektronski naslo-
vi, ki so navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVročanje 
– POS. Fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, pri-
poročajo, da to postanejo. Na ta način bodo lahko osebno 
in kadarkoli uporabljali vse obstoječe storitve in tiste, ki jih 
nameravamo ponuditi v bodoče. Več o vložitvi pristopnice 
za elektronsko prejemanje dokumentov in glede sporo-
čanja  svojega elektronskega naslova lahko preberete na 
portalu eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/
Notices/NoticeDetail.aspx?id=948. 

Vir: Finančna uprava RS

Omejitev gotovinskega plačevanja
Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune obravnava 36. Člen ZDavP-2. Tako morajo pravne 
in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in dru-
gi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in 
opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih 
plačilnih storitev. Osebe, ki opravljajo dejavnost v RS so pri prejemanju plačil od fizičnih oseb za dobavljeno blago, 
oziroma opravljene storitve omejene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT). 
Tako je v primeru, ko želi kupec (fizična oseba) v gotovini poravnati svoje obveznosti potrebno slediti zakonskim 
omejitvam 37. člena ZPPFDT, po katerih, samostojni podjetnik za opravljene storitve lahko prejme plačilo v gotovini 
od fizične osebe, v kolikor to plačilo ne presega vrednosti 5.000 EUR.
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Ugodnejša davčna obravnava normirancev 

Sekcija za promet 

Državni zbor je sprejel noveli ZDDPO-2K in ZDoh-2N, s katerima se določa ugodnejša davčna obravnava normirancev. 
Tako bo končna obdavčitev 4-odstotna namesto 6-odstotne. Sprejeti sta bili noveli Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb in Zakona od dohodnini, ki zvišujeta prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev s 50.000 evrov na 
100.000 evrov za tiste, ki bodo imeli v tistem davčnem letu zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas 5 mesecev 
neprekinjeno, in zvišujeta normirane odhodke na 80 odstotkov (s 70 %). Spremembi začneta veljati 1. januarja 2015.

Vloga – letni načrt dodelitve dovolilnic za leto 2015 
Na spletni strani: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Javnapooblastila/Dovolilnice/
Obrazciinuporabni%C5%A1kestrani.aspx  sta objavljeni vlogi (pisna in elektronska) za oddajo letnega načrta dodeli-
tve dovolilnic za naslednje leto. Zakonski rok za vložitev vloge je od 1. 9. do 15. 9. 2014. Prevoznike, ki so v letošnjem 
ali lanskem letu prejemali dovolilnice, smo v mesecu avgustu že pisno opozorili na zgoraj navedeni rok ter jim poslali 
tudi vstopna gesla.

Natalija Repanšek, sekcija za promet pri OZS

Sekcija kovinarjev
Glede na izkazan interes naših članov po obisku sklopa sejmov BRNO 2014, sekcija kovinarjev pri OZS dne 2. in 3. 
oktobra 2014 organizira strokovno ekskurzijo. Mednarodni sejem BRNO 2014 obsega: IMT (mednarodni sejem 
strojnega orodja), MSV (mednarodni sejem inženirstva), FOND-EX (mednarodni sejem oblikovanja kovin - livarstvo), 
WELDING (mednarodni sejem za varjenje), PLASTEX (mednarodni sejem plastike in gume) in  PROFINTECH (mednaro-
dni sejem površinske tehnologije). Več si lahko preberete na http://www.bvv.cz/
Prijave se zbirajo najkasneje do 19.9.2014, in sicer direktno na agencijo Euroval d.o.o. (te.št. 02 234 90 99, vesna.
urosevic@euroval.si). Prijavnico in program dobite na zbornici ali pa na spletni strani sekcij kovinarjev in plastičarjev 
na www.ozs.si - aktualno iz sekcije in v Obrtniku. Cena za udeleženca, člana OZS:  110 EUR na osebo (cena za nečlane 
OZS je 160 EUR na osebo). 

VABILO NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA ProZDRAV z naslovom:  
»Praktična uporaba spletnih orodij OIRA za izdelavo ocene tveganja 
delovnega mesta«

Obveščamo vas, da Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Javno 
agencijo SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije in Confcommercio Gorica, organizira dvostranska poslovna srečanja 
med slovenskimi in italijanskimi podjetij iz Furlanije-Julijske krajine. Gre za zelo zanimivo priložnost za slovenska podjetja, ki bi 
želela spoznati zanimive italijanske poslovne partnerje. Seznam italijanskih podjetij, ki so prijavljena na srečanje, najdete na povezavi 
www.sdgz.it. 
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 6. oktobra 2014, na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana). Rok za 
prijavo je 12. september 2014! Udeležba na srečanju je brezplačna.
V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, dobite podrobnejše informacije na OZS, ga. Edina Zejnić,01 5860 586, edina.zejnic@ozs.si.   

Vabilo na business to business srečanje med slovenskimi in 
italijanskimi podjetji

Organizatorja: Združenje obrti in podjetnikov Slovenije GIZ ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije 
Datum: 13. september 2014 ob 11.30 v Modri dvorani na Celjskem sejmišču 

Vljudno vabljeni na razstavni prostor projekta ProZDRAV v dvorani L1 na sejmu med 10. in 15. septem-
brom 2014, kjer bo potekalo testiranje brezplačnega orodja OiRA za izdelavo ocene tveganja delovnega 
mesta. Zavedajoč se pomena zdravih in varnih delovnih mest, so v projektu ProZDRAV izdelali  tri razli-
čice slovenskih spletnih interaktivnih orodij (OiRA) za samostojno in brezplačno izdelavo ocene tveganja 
delovnega mesta. Pod strokovnim vodstvom bo potekal brezplačen praktični prikaz uporabe in  testi-
ranja slovenskih različic spletnih orodij OiRA za frizersko in mizarsko dejavnost ter cestni transport. 
Tisti, ki bodo preizkusili uporabo spletnega orodja OiRA, bodo prejeli brezplačni Vodnik po spletnem 
orodju OiRA, na razstavnem prostoru pa bodo dosegljive tudi druge brošure projekta. Več o projektu 
na www.prozdrav.si
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Nove ugodnosti za člane OOZ Celje – 
imetnike kartice Mozaik podjetnih

Obveščamo vas, da smo se dogovorili za nove ugodnosti za člane OOZ 
Celje, imetnike Kartice Mozaik podjetnih, in sicer z družbo 
Terme Dobrna d.d. in Zdravstvenim domom Celje.

Popuste lahko koristite ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in veljajo do 31.12.2014.

BAZENI IN SAVNE
Ponudba Popust na redne cene  
Kopeli v hotelu Vita in Zdraviliškem domu 30 %
Kopanje in savnanje v bazenih Hotela Vita (od ponedeljka do četrtka) 30 %
Kopanje in savnanje v bazenih Hotela Vita (od petka do nedelje)  20 %

Več na povezavah   http://www.terme-dobrna.si/wellness/bazeni/ in  http://www.terme-dobrna.si/wellness/kopeli/.

FIZIOTERAPIJA
Ponudba Popust na redne cene 
Svetlobna terapija z Biotronom  50 %

Več na povezavi  http://www.terme-dobrna.si/zdravje/medicinski-center/.

FRIZERSKI SALON
Ponudba Popust na redne cene 
Vse storitve v frizerskem salonu* 10 %
Barvanje las z barvami brez amoniaka** 20 %
Profesionalna nega las in lasišča 50 %

*Ponudba velja od ponedeljka do četrtka. 
**Ponudba velja od ponedeljka do petka. Več na povezavi http://www.terme-dobrna.si/wellness/salon-za-nego-las/.

HIŠA NA TRAVNIKU
Ponudba Popust na redne cene 
Klasična masaža (20 minut)**  20 %
Aparatura limfna drenaža** 50 %
Kavitacija** 30 %
Vse nege obraza** 20 %

**Ponudba velja od ponedeljka do četrtka.
Več informacij najdete na povezavi: http://www.terme-dobrna.si/wellness/masazno-lepotni-center/.

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

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

Število partnerjev kartice MOZAIK PODJETNIH se nenehno povečuje, s tem pa tudi možnosti in priložnosti za 
koriščenje ugodnosti za člane. Aktualne informacije si lahko preberete na spletnem naslovu http://www.mozai-
kpodjetnih.si/. 

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
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Ročnost obRestna meRa 

nad 3 do 12 mesecev NOM 3,80 %

nad 1 do 3 let 6 M Euribor + 3,50 %

nad 3 do 6 let 6 M Euribor + 3,70 %

nad 6 do 10 let 6 M Euribor + 3,95 %

VABILO 

NA PREDSTAVITEV PROJEKTA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot partner sodeluje v projekta EU Vseživljenjsko učenje, Leonardo da 
Vinci TOI  Women in SME, ki ga vodi Švicarska zveza obrti in malih podjetij, sodelujejo pa še dva švicarska par-
tnerja in partnerji z Nizozemske in  Francije. Cilj projekta (od 1.10.2013 do 30.9.2015) je vrednotenje neformalnih 
in priložnostnih znanj vodij malih družinskih podjetij, s poudarkom na ženah, ki so običajno ključen sestavni del 
delovanja družinskih podjetij.
Vabimo vas na predstavitev projekta v sklopu spremljevalnih prireditev Mednarodnega obrtnega sejma  
v Celju, v ponedeljek , 15.9. 2014 ob 10 uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, Cesta na 
Ostrožno 4, Celje.
Na predstavitvi projekta, povezanega z vpetostjo žena v obrt in podjetništvo se bo predstavila tudi sekcija pod-
jetnic in obrtnic, ki deluje v okviru OOZ Celje. Vabimo vas, da si rezervirate čas in se dogodka udeležite.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
 Spoštovani člani – imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH!
         
V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup vstopnic s popustom. Člani z redno poravnano članarino lahko 
vstopnice naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje). Vsto-
pnice lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono. Na razpolago so:

Vrsta vstopnice Cena/kom Veljavnost

Celodnevne vstopnice bazen + savna 17,50 €
Vstopnice veljajo vse dni v letu.
Pri doplačilu 5,5 € med tednom in  10 € med vikendi, prazniki 
in počitnicami je omogočen vstop v wellness center Orhidelia. 

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!
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VABIMO VAS K UDELEŽBI

1. PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO »PO NOVEM« - po 18. 8. 2014
v sredo, 17.9.2014, ob 13. uri

Spremembe zakona so začele veljati 18.8.2014 in že za prve dni veljave so pristojni nadzorni organi napoveda-
li poostreni nadzor inšpekcijskih služb,tudi z mobilnimi enotami. Srečali se bomo z novimi nadzornimi organi, 
finančnimi inšpektorji. Ker se napoveduje nadzor 24 ur na dan, vse dni v tednu, vas vabimo, da se seminarja 
udeležite in se seznanite z vso pomembno zakonodajo s tega področja, predvsem pa z novostmi, na katerih bo 
temeljilo delo Finančne uprave. Seminar s bo izvedla Melita Ambrož, univ.dipl.prav. 

Kratka vsebina:
•	 splošna načela inšpekcijskega nadzora, položaj,pravice in dolžnosti inšpektorjev
•	 pooblastila inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega nadzora 
•	 kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v nenavzočnosti delodajalca, lastnika in kako je z vstopom v  poslov-

ne in druge prostore, ki ne pripadajo zavezancu, kdo je stranka v postopku, anonimne prijave
•	 kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob branju zapisnika, posledice zapisa v zapisniku
•	 ukrepi inšpektorjev ter katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano odločbo nismo zadovoljni
•	 spremenjene določbe Zakona o inšpekciji dela ter določbe Zakona o evidencah na področju dela in so-

cialne varnosti (pomen evidenc in posledice, če se ne vodijo)
•	 pogodbe v »delovnem« pravu (pogodba o zaposlitvi, pogodba o začasnem in občasnem delu, podjemne in 

avtorske pogodbe)

Udeležba je za člane OOZ Celje, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do zbornice, brezplačna. Za vse 
ostale udeležence znaša cena seminarja 73,20 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 
0600 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega 
števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.   

2. MOŽNI NAČINI PRENOSA PODJETJA S. P. NA  PRAVNE NASLEDNIKE V POVEZAVI Z DAVČNO IN 
POKOJNINSKO ZAKONODAJO (ZPIZ-2) TER AKTUALNE NOVOSTI DAVČNE ZAKONODAJE

v sredo, 24.9.2014 ob 10. uri

Zaradi ugodnejše obdavčitve in bolj transparentnega poslovanja v obliki pravne osebe (d.o.o.), se veliko s.p. od-
loči, da bo svoje podjetje preoblikovalo oz. preneslo na d.o.o. Zaradi spremenjene pokojninske zakonodaje (ZPIZ-
2) bo za nekatere s.p.–upokojence v začetku leta 2015, to postala nuja. Z 31.12.2014 se bo dokončno izteklo 
podaljšano obdobje, ko so lahko upokojenci kot s. p. opravljali pridobitno dejavnost, ki pa ni vplivala na izplačilo 
pokojnine. Na seminarju se bomo temeljito posvetili tej problematiki ter si podrobno pogledali rešitve iz prakse 
in vse davčne pasti. Seminar bo izvedla samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI  Dunja Verbajs,dipl.
ekon.(UNI). Vsebina:
•	 možnost prenosa podjetja s.p. na naslednika z enakim statusom (s.p.)  - kakšne pravice s.p. pri tem pridobi in 

izgubi (problem nepremičnin, ki so v dejavnosti)
•	 možnost preoblikovanja podjetja s. p. v novo družbo (pravni in davčni položaj upokojenca – s.p. )
•	 možnost prenosa podjetja na prevzemno družbo (pravni in davčni položaj upokojenca - s.p.)
•	 pravila glede lastništva in funkcij direktorja in prokurista oz. kaj to pomeni
•	 izplačila dohodkov po pogodbi o poslovodenju in o prokuri ter davčne posledice (vpliv na pokojnino)
•	 občasno delo upokojencev po ZUTD kot oblika izplačila oz. delo po podjemni pogodbi ter vpliv na pokojni-

no
•	 brezplačna pomoč družinskih članov (obveznost prijave, plačilo prispevka za poškodbe, REK-2)
•	 aktualne spremembe davčne zakonodaje 

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnane vse za-
padle obveznosti do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek 
do termina seminarja nakažite na TRR številka: 0600 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za 
minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. 
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"

"
P R I J A V N I C A 

(prijavnico pošljite vsaj 4 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. PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO »PO NOVEM« - po 18. 8. 2014
KDAJ:  17.9.2014 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

2. KAKO NAJ POSTOPAJO UPOKOJENCI - S. P. DO IZTEKA LETA 2014,  DA NE BODO IZGUBILI POLOVICO ŽE 
PRISLUŽENE POKOJNINE?

KDAJ:  24.9.2014 ob 10. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

NAPOVEDUJEMO AKTUALNO DELAVNICO 

OZS bo v sodelovanju z Nacionalnim forumom za eRačun in Finančno upravo RS (FURS) v mesecu 
oktobru 2014 za svoje člane organizirala delavnico, na kateri boste izvedeli potrebne informacije o 
modelu Slovenski eRačun za poslovanje z e-računi. Prehod na e-račune pomeni avtomatizacijo in opti-
mizacijo poslovnih procesov, povečano sledljivost, zmanjšanje možnosti napake in nižje stroške tako v 
domačem kot čezmejnem poslovanju med partnerji. Od 1.1.2015 bo obvezno poslovanje z eRačuni za 
pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki.

PROGRAM DELAVNICE: Enostavno in učinkovito poslovanje z eRačunom

1. Aktivnosti evropskega in nacionalnega foruma za e-račune
2. Izdaja, izmenjava, prejem ter finančna in računovodska obdelava eRačuna
3. Uprava RS za javna plačila (UJP) kot vstopna točka za prevzem eRačuna za javni sektor
4. Davčna obravnava eRačuna.

PREDAVATELJI: 

Predavali bodo člani nacionalnega foruma, ki so model Slovenski eRačun oblikovali in so ponudniki infor-
macijskih in računovodskih storitev oziroma so iz UJP in FURS. Model bodo predstavili z vidika izdajatelja, 
transportnega omrežja, prejemnika in računovodske obdelave e-računa ter glede obveznega poslovanja z 
eRačuni s proračunskimi uporabniki in davčne obravnave.

KRAJ IN TERMIN IZVEDBE

Delavnica bo potekala v drugi polovici oktobra 2014.

KOTIZACIJA

- brezplačno € za člane OZS* (* velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti do OZS in OOZ)

-polna kotizacija: 125 € (brez 22% DDV), za plačilo 152,50 €

ZBIRANJE PRIJAV

V kolikor ste zainteresirani za udeležbo na delavnici vas vabimo, da prijavo posredujete po e-pošti 
martina.recnik@ozs.si ter v njej navedete: naziv, naslov podjetja, kontaktne podatke, podatke o ude-
ležencu, ter številko kartice Mozaik podjetnih. O terminu in lokaciji delavnice vas bomo pravočasno 
obvestili.
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 2014

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** Do vključno 
9.403,92**  

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Prehodni davčni 

podračun Referenca

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 
% od 1.523,18 EUR* 913,91  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp.    3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ    316,86 2.036,49
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR   
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s 5. odstavkom 145. člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja  prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osnove, 
preračunane na mesec in znižane za 30%
**** Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen,  če je bil  v obdobju 6 mesecev pred vstopom v 
zavarovanje zavarovan po enaki
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je
je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 15.9. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

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!

Glede na vse več vprašanj članov ali si lahko plačujejo tudi višje prispevke, kot jim je določeno na podlagi zavaro-
valne osnove v obvestilu, smo pridobili dodatno informacijo iz Generalnega davčnega urada v Ljubljani. 
Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je 
določena na podlagi doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ obrazcu, v po-
lju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od katere pač želi prispevke plačevati. To je tudi podrobno 
navedeno v navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca:http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013
109&stevilka=3972. Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju ZO ni potrebno, svojo odločitev o tem 
samozaposleni sporoči tako, da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje ZO ter od te obračuna prispevke.
          

Zdenka Bedekovič, OZS
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec AVGUST 2014 
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna 
bruto plača v RS za mesec  JUNIJ 2014 1.521,38 €.   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 2013 je 34,54 
% (Ur.l. RS 24/2014). Količnik za preračun neto osnove v bruto osno-
vo znaša 1,52765.

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohod-
kov iz delovnega razmerja letu 2014 (Ur.l. RS št. 108/2013):

 

nad do

668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 +27% nad 668,44

1.580,02 5.908,93 353,08 +41% nad 1.580,02

5.908,93 2.127,93 +50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2014:

Splošna olajšava: 275,22 €

Dodatna splošna olajšava 

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša dodatna mesečna  
olajšava v 

nad do

905,53 268,10

905,53 1.047,57   93,00

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 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 €. Minimal-
na plača  za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2014 
dalje znaša  789,15 €  (Ul.RS 7/2014). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec avgust 2014 upoštevajte 20 de-
lovnih dni in 1 praznik - skupaj 168 ur. Regres za prehrano zasebni-
ka 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 de-
javnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in nači-

nu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4.2014 

dalje v višini 31,85 € (Ur.l.RS 25/13, 20/14), 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 8,09 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v znesku 24,27 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,36 € 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 Sveto-
valec april 2011, str. 65-68) in spletno stran DURS: 
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_
davkov_s_1_10_2011/.  

Zneski regresa za prehrano med delom  na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur.l. RS 
92/2013), uporablja se od 1.1. 2014

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja (uradni list RS 76/08) 6,12

Prehrana med delom (2.člen uredbe)
Prisotnost na delu deset ur ali več  

5,54 €
0,69 €

6,12 €
0,76 €

Prevoz na delo in z dela (3. člen uredbe) 0,15 € 0,18 €
Dnevnice (4.člen uredbe):
      - nad 6 do 8 ur
      - nad 8 do 12 ur
      - nad 12 do 24 ur

5,26 €
7,51 €

15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

Prevoz na službeno potovanje (5. člen 
uredbe) 0,29 € 0,37 €

Terenski dodatek (7. člen uredbe) 3,13 € 4,49 €
Odpravnina ob upokojitvi (10. člen 
uredbe) 3.443 € 4.063 €

Uredba o davčni obravnavi  povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja
V Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spreme-
njena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki  velja od 1. avgu-
sta 2008. Spremembe so pri naslednjih členih oz. zneskih: 

Znesek povračil 
stroškov

do 31.7.2008

Znesek povračil 
stroškov od 

1.8.2008 dalje
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Podjetniški paket OZS

Podjetniški kredit*

- brezplačno vodenje računa 12 mesecev*
- mesečno vodenje poslovnega bančnega računa – le 4,10 EUR
- brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON
- mesečno vodenje elektronske banke Poslovni eLON – le 1,30 EUR
- 60 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita
- brezplačni interni elektronski nalogi
- eksterni elektronski nalogi – le 0,35 EUR
- brezplačni interni in eksterni prilivi na račun
- dodatek 0,15 odstotne točke k obrestni meri 

pri sklenitvi prvega depozita

“Obiščite nas v Poslovni enoti v Celju, kjer vam poleg različnih ugodnosti
nudimo tudi ugodno dolgoročno in kratkoročno kreditiranje, s 
prilagodljivimi oblikami zavarovanj in možnostjo poplačila obstoječih
kreditnih obveznosti. “

- do 16.000 EUR
- odplačilna doba 24 mesecev
- 50 % nižji stroški odobritve kredita
- kredit je zavarovan s plačilom zavarovalne premije

* Samo za nove komitente.

* Samo za samostojne podjetnike.

T. 03 62 05 535, janez.leskovsek@lon.si

Janez Leskovšek
vodja PE in vaš svetovalec 

za celotno poslovanje pravnih oseb

Posebna ponudba za člane OZS

Iščete ugodnejšo banko?

Odločite se za Hranilnico LON!
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