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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 700 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravna-
ne članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba Tanja 
Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 326 730)  na-
merava 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  komunal-
no opremljeno, v skladu z ZN Konjsko je možna gradnja 
stanovanjskih hiš. Izklicna cena zemljišča znaša 35 EUR/
m2 ali za celotno kvadraturo 28036 m2  981.260,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%, ki ga 
plača kupec.

spletni katalog

izdelkov in storitev

Obveščamo vas, da v petek, 
26.6.2015, na OOZ Celje ne bo 

uradnih ur.
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Skupaj iščemo priložnosti – 
predstavitev storitev ZRSZ za delodajalce

Vezane knjige računov (obrazec VKR) lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje 
paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-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 

  

 
 
 
 
	
	
Evo	tule		v	glavi	je	logo	zrsz…tebi	ga		bo	uspelo	vzeti….lp	Martina	

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojimi območnimi zbornicami v sodelovanju z Združenjem delodajalcev 
obrti in podjetništva Slovenije ter Zavodom RS za zaposlovanje organizira DAN PRI MALIH IN MIKRO PODJETJIH, s 
čimer želimo okrepiti sodelovanje med podjetji, zavodom ter zbornico in združenjem delodajalcev. 

Dejstvo je, da je iskanje in izbor novih sodelavcev ključnega pomena za razvoj in obstoj vašega podjetja. Zato vam 
bodo svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje podrobneje predstavili storitve, ki so na voljo delodajalcem ter so vam 
lahko v podporo pri vašem poslovanju. Na srečanju, ki bo predvidoma trajalo eno uro, boste imeli možnost in prilo-
žnost postaviti konkretna vprašanja ter predstaviti vaše realne potrebe, vezane na zaposlovanje. 

Vabimo vas k udeležbi na srečanje s svetovalci ZRSZ, 
da z našim skupnim sodelovanjem poiščemo priložnosti, in sicer:

v četrtek, 18.6.2015, ob 8.00 uri v sejni sobi OOZ Celje

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo na e-mail: martina.recnik@ozs.si do vključno torka, 16.6.2015.

Obrtniki in mali podjetniki so na Forumu obrti in podjetništva 5.6.2015 na Bledu seznanili predsednika Vlade RS dr. 
Mira Cerarja, ministre in državne sekretarje z letošnjimi zahtevami malega gospodarstva. Med najpomembnejšimi so 
izpostavili drugačno umestitev davčnih blagajn, regresne zahtevke, ustrezno obdavčitev nepremičnin z davkom na 
nepremičnine, razbremenitev stroškov dela, znižanje stroškov omrežnin, spremembe zakona o delovnih razmerjih,  
učinkovito izvršbo in urejeno insolvenčno zakonodajo za boljšo plačilno disciplino, celovito prenovo sistema javnega 
naročanja, učinkovito črpanje evropskih sredstev in dostop do virov financiranja ter učinkovitejšo ureditev sistema 
poklicnega izobraževanja v povezavi s premišljeno deregulacijo poklicev.  

Predsednik OZS Branko Meh je uvodoma dejal, da je reševanje problemov malega gospodarstva v veliki meri odvisno 
od pripravljenosti in volje Vlade, da pomaga temu segmentu gospodarstva: »Pričakujemo, da bo Cerarjeva Vlada re-
alizirala večino naših zahtev, saj jih je bilo v lanskem letu realiziranih zgolj 6 odstotkov.« Predsednik Vlade RS dr. Miro 
Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije že vrsto let prizadeva za izboljšanje 
razmer v malem gospodarstvu. Država po Cerarjevih besedah ni kriva za vse. Država sicer lahko pomaga, vendar so 
najprej potrebne ideje in delo podjetnikov.(vir: OZS).

Obrtniki in podjetniki od Vlade zahtevajo realizacijo zahtev
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Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektivne 
pogodbe za obrt in podjetništvo
Spoštovani obrtniki in podjetniki!

Konec meseca maja 2015 ste prejeli poziv za plačilo po-
ložnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podje-
tništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS 
Uradni list RS št. 16/2014, razširjena veljavnost Uradni list 
RS št. 59/2014, spremembe in dopolnitve Uradni list RS 
št. 28/2015). KPOP s komentarjem je objavljena na spletni 
strani www.zdops.si. 81. člen KPOP med drugim določa, 
da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec 
maj plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov 
Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu za plačevanje 
stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so 
dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo kot glavno de-
javnost skladno z zakonom obrtno dejavnost ali so člani 
ZDOPS oziroma OZS.

Zavedamo se, da je v teh kriznih časih vsak evro pomem-
ben za podjetja, vendar verjamemo, da se zavedate po-
membnosti in koristnosti svoje delodajalske organiza-
cije ZDOPS in na ta način omogočate njeno delovanje, 
zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektiv-
nih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov 

predvsem v času, ko se politiki ukvarjajo sami s seboj in 
ne z razvojnimi programi usmerjenimi v povečanje kon-
kurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po drugi strani 
pa naše zahteve preprečujejo, da bi politika sprejemala 
ukrepe, ki bi položaj slovenskega gospodarstva, pred-
vsem delodajalcev še poslabšal, kar je v teh kriznih časih 
še toliko bolj pomembno. Prosimo vas, da svoj letni pri-
spevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 
2015 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli. V primeru, 
da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami 
v kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na e-
mail info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev 
na TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdo-
vščina 4, 1513 Ljubljana.

Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec 
maj 2015. Skupaj lahko dosežemo več!

Drago Delalut, predsednik ZDOPS, Janez Šauperl, predse-
dnik skupščine ZDOPS in Igor Antauer, generalni sekretar 
ZDOPS

Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovno opozarja, da se lahko popravilo 
vozila v garancijski dobi opravi tudi pri nepooblaščenem serviserju, česar potrošniki pogosto ne vedo. Da je 
pogojevanje ohranitve avtomobilske garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z upora-
bo le originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju s pravili konkurence, pa je sedaj opozorila tudi Javna 
agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.  
 
Julija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki je bila uveljavljena na celotnem področju Evropskega gospo-
darskega in kot taka velja v vsaki državi članici neposredno. Uredba na novo določa pojem »neodvisni serviser«, ki 
je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje motornih vozil in je certificiran (ima obrtno dovoljenje), čeprav ne deluje 
v sistemu dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v distribucijski sistem dobavitelja, mora pa upoštevati na-
vodila proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila. Na trgu motornih vozil to pomeni sprostitev konkurence 
in konec monopolnega položaja različnih vertikalnih sporazumov (kot primer povezovanja navzdol: proizvajalec 
– uvoznik – pooblaščeni prodajalec – pooblaščeni serviser). Tako so določbe glede sprostitve trga pri vzdrževanju 
motornih vozil veljavne že od 1.6.2010! Prav spodbujanje konkurenčnosti in posledičnega znižanja nivoja cen stori-
tev servisiranja in vzdrževanja vozil je glavno vodilo uveljavitve te uredbe.  
 
Vendar na slovenskem trgu še vedno prihaja do zavajanja potrošnikov. V primeru, da je bila na pooblaščenem ser-
visu ali pri proizvajalcu vozila tovarniška garancija zavrnjena, češ da je lastnik vozila popravljal ali servisiral vozilo v 
času tovarniške garancije pri nepooblaščenem serviserju, pa se lahko oškodovanci z informacijo in dokumentacijo 
obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS.

Popravilo vozila v garancijski dobi možno tudi pri 
nepooblaščenem avtoserviserju
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Podjetniški krožki v zaključni fazi izvajanja
V sredo, 3.6.2015, so učenci iz skupine Beli tigri in Sku-
pi smo upi iz krožkov Ustvarjalni, podjetni in inovativni 
učenci OŠ Lava prikazali učiteljem, staršem, mentorjem 
in ostalim udeležencem zaključka,  kaj vse so se naučili v 
enem šolskem letu. Na zabaven, aktualen, inovativen na-
čin so udeleženci lahko izvedeli, katera znanja in veščine 
so pod mentorstvom učiteljic, podjetnikov in obrtnikov 
ter strokovne podpore OOZ Celje osvojili učenci. Vsebino 
svojih predstavitev so navezali na tematiko Celja, komu-
nikacije, poklicev, inovativnosti, podjetnosti in ustvarjal-
nosti. Za svoje delo v procesu od iskanja idej do njihove 
uresničitve so učenci, mentorice in udeleženi podjetniki 
prejeli priznanja. Starši in učenci so skupnega mnenja, da 
so prizadevanja OŠ Lava, Mestne občine Celje in Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Celje, da učence čim bolj 
pripravijo na življenje, uspešna in potrebna tudi v priho-
dnje, saj učenci komaj čakajo  krožek v naslednjem šol-
skem letu.

Do zaključka šolskega leta bodo znanje, osvojeno v 
podjetniških krožkih ter svoje lastne izdelke, večinoma 
v povezavi z mestom Celje, predstavili še udeleženci 
krožkov na OŠ Ljubečna, ki so si nadeli ime Kreativčki 
ter krožkov na I. OŠ in IV. OŠ Celje. Delo v krožkih in iz-
delki učencev bodo predstavljeni septembra na razstav-
nem prostoru OZS na Ulici obrti v okviru Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju. Vsi udeleženci krožkov se bodo 
skupaj z mentorji zbrali 17.6.2015 na zaključku v Muzeju 
novejše zgodovine v Celju, kjer jim bodo mojstri obrti iz 
Muzejske obrtne ulice predstavili, kako so obrtniki svoje 
delo opravljali pred mnogimi leti.

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer v omizju skupaj z ministrom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravkom Počivalškom

V ponedeljek, 8. junija 2015, je na Klubu podjetnikov 
Zlatorog v Celju potekalo srečanje celjskih podjetnikov 
z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdrav-
kom POČIVALŠKOM z delovnim naslovom:   EVROPSKA 
SREDSTVA IN RAZVOJNI POGLED NA CELJSKO REGI-
JO. V omizju sta poleg ministra sodelovala predsednik 
OOZ Celje in direktor podjetja Grafika Gracer, d.o.o. Celje 
g. Miran GRACER in  g. Izidor KRIVEC, glavni direktor 
podjetja Celjske mesnine d.d.

V Celju je tudi izredno dobro sodelovanje med Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Celje in Regionalno gospo-
darsko zbornico Celje, kar je razvidno tudi  iz dejstva, da 
je v  tokratnem omizju sodeloval predsednik OOZ Celje, 
srečanje pa je moderiral g. Marjan MAČKOŠEK, predse-
dnik GZS in glavni direktor družbe Štore Steel d.o.o. Što-
re. V razpravi so se dotaknili prioritet v razvojni strategiji 
regije, koriščenja EU sredstev, klasifikacije naložb SDH, 

Banke Celje, osnovne usmeritve zadnje verzije Strategije 
pametne specializacije, v kakšni fazi je njena priprava in 
kdaj lahko pričakujemo njeno sprejetje ter ustrezne raz-
pise za spodbudo razvojnih projektov podjetij in institu-
cij znanja ter  RRP savinjske regije in zasnove predvidenih 
razpisov.

Foto: S. Jug, z leve: I.Krivec,Z.Počivalšek,M.Mačkošek,M.Gracer

Podjetniški krožek OŠ Lava BELI TIGRI (foto OOZ Celje)

Podjetniški krožek OŠ Lava SKUPI SMO UPI (foto OOZ Celje)
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Najsodobnejša pridobitev v očesnem centru VIDIM v Celju 
Konec meseca maja so v očesnem centru VIDIM predsta-
vili najnovejšo lasersko metodo ReLEx SMILE za odpravo 
dioptrije, ki so jo pričeli uporabljati prvi v Sloveniji in tudi v 
tem delu Evrope. Metoda se izvaja z vrhunskim laserskim 
aparatom VisuMax nemškega proizvajalca Carl Zeiss. 
Podjetje Vidim d.o.o. Celje je bilo ustanovljeno marca 
leta 2005 z namenom opravljanja koncesijske zdravstve-
ne dejavnosti na področju okulistike ter samoplačniških 
okulističnih storitev. Podjetje je primarno usmerjeno na 
operativno okulistiko. V Vidim, očesnem kirurškem centru 
Celje, Mariborska cesta 88, opravijo povprečno 700 am-
bulantnih pregledov in 100 operacij na mesec. 

Najpomembnejše storitve podjetja so ambulantne oku-
listične storitve (pregled vida za očala in kontaktne leče, 
merjenje očesnega pritiska, pregled očesnega ozadja, 
razširjen očesni pregled, pregled za voznike vseh katego-
rij, redni obdobni pregledi za podjetja ali skupine itd.) in 
operacijske okulistične storitve (operacije sive mrene 
in operacije za odpravo dioptrije). Direktor in vodja zdrav-

niške ekipe Boštjan Drev, dr. med. spec. oftalmologije, 
je v svoji 15 letni strokovni karieri opravil preko 12.000 
operacij sivih mren, preko 1500 operacij z vstavitvijo nad-
standardnih znotrajočesnih leč in preko 150 vstavitev fa-
kičnih znotrajočesnih leč (Visian ICL).

Vidim, očesni kirurški center, je referenčni partner 
podjetja ZEISS v tem delu Evrope na področju ope-
rativne okulistike. Je tudi v postopku pridobivanja 
mednarodne akreditacije za zdravstvene dejavnosti 
po sistemu AACI (nadgradnja standarda ISO 9001). 

Podjetje VIDIM OPTIKA d.o.o. spada pod okrilje očesne-
ga centra Vidim in je bilo ustanovljeno leta 2008 v želji, da 
poleg okulističnih storitev strankam zagotovijo celotno 
ponudbo, ki so jo dopolnili z optičnimi storitvami. Na ta 
način so zaokrožili celovito ponudbo na področju vida. Za-
gotavljajo kakovostno izdelana korekcijska očala, ustrezno 
izbiro kontaktnih leč in tudi sončnih očal, v optiki pa je stal-
no prisoten eden od specialistov oftalmologov.

Vrhunski laserski aparat (Foto: Arhiv Vidim d.o.o)

Dr. Drev in predstavnik podjetja C. Zeiss (Foto: Arhiv Vidim d.o.o)

Premajhna varnostna razdalja sodi poleg prehitre vo-
žnje med zelo pogoste vzroke prometnih nesreč. V druž-
bi DARS d.d. smo za pomoč voznikom tovornih vozil, ki 
morajo v dvopasovnem avtocestnem predoru voziti po 
voznem pasu in imeti pred seboj zahtevano varnostno 
razdaljo 100 metrov, v daljših avtocestnih predorih ob 
robu vozišča namestili posebne led smernike modre 
barve. Ti voznike tovornih vozil napotujejo na vzdr-
ževanje predpisane varnostne razdalje.
 
V predorih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah je 
predpisana varnostna razdalja za tovorna vozila najmanj 
100 metrov. Izjema je enocevni slovensko-avstrijski pre-
dor Karavanke, v katerem poteka promet dvosmerno, 
zaradi česar je s prometnim znakom določena minimal-
na varnostna razdalja za tovorna vozila najmanj 150 me-
trov. Tovorno vozilo mora predpisano varnostno razda-
ljo v predoru zagotoviti tako do tovornjaka kot tudi do 

Sekcija za promet (vir: sekcija za promet pri OZS)   

Obvestilo DARS d.d. 

osebnega vozila, motornega kolesa ali avtobusa pred 
njim.Neupoštevanje predpisane varnostne razdalje se 
kaznuje z globo 300 evrov in tremi kazenskimi točkami.
 
V DARS d.d. bomo v prihodnjih tednih na posameznih 
cestninskih postajah ob vstopu v državo voznikom to-
vornjakov razdelili nekaj 10.000 večjezičnih letakov, 
večinoma v vzhodnoevropskih jezikih, s katerimi bomo 
opozorili na upoštevanje predpisane varnostne razdalje 
pri vožnji skozi avtocestne predore in namen led smer-
nikov modre barve.

Foto: DARS d.d.
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Katera usposabljanja mora opraviti voznik, da lahko 
podaljša veljavnost kode »95«? 
Zaradi številnih prijav voznikov na redna usposabljanja 
voznikov na programe, katerih praktično ne bodo mo-
gli uveljavljati v postopku podaljšanja veljavnosti kode, 
vam posredujemo kratko razlago:
-  voznik naj izhaja iz datuma veljavnosti kode oz. ko-

ledarskega leta, v katerem bo zaključil redno usposa-
bljanje

-  obveznost usposabljanj: po programih, ki so predpi-
sani za zadnjih 5 let.

Primer 1:
-  veljavnost kode »95«: 10. 9. 2014 (voznik še ni opra-

vil 35-urnega usposabljanja, temveč ga bo zaključil  v 
letu 2015);

- voznik opravi programe rednih usposabljanj, ki so 
predpisani za leta: 2015, 2014, 2013, 2012 in 2011;

-  pooblaščeni center izda spričevalo z veljavnostjo 
kode »95«: od datuma zaključka usposabljanja 2020;

Primer 2:
-  veljavnost kode »95«: 10. 9. 2016 (voznik bo zaključil 

35-urno usposabljanje v letu 2016)
-  voznik opravi programe rednih usposabljanj, ki so 

predpisani za leta: 2016, 2015, 2014, 2013 in 2012;
-  pooblaščeni center izda spričevalo z veljavnostjo 

kode »95«: 10. 9. 2021;

Primer 3:
-  voznik je imel vpisano kodo »95« za »C« kategorijo do 

10. 9. 2014 in za »D« kategorijo do 10. 9. 2015;
-  po opravljenem 35-urnem usposabljanju je voznik 

podaljšal veljavnost kode za obe kategoriji (»C« in »D) 
do 10. 9. 2020; 

-  voznik opravi programe rednih usposabljanj, ki so 
predpisani za leta: 2020, 2019, 2018, 2017 in 2016 (ni 
mu potrebno opraviti programa za leto 2015)

Ustavljanje avtostoparjem in drugim osebam – na-
sveti in priporočila prevoznikom
Zaradi vse večje krize tako v Evropi kot tudi drugod po 
svetu je na cestnih relacijah, pristaniščih, železniških po-
vezavah in ob večjih mestih vse več ljudi,  migrantov,  ki  
iščejo  boljše  življenje.  Le  ti  pa so za boljše življenje 
pripravljeni storiti marsikaj. »Avtostop  (tudi avtoštop) 
je način potovanja na krajše ali daljše razdalje, z  usta-

vljanjem  avtomobilov  in  prisedanjem.  Gre  za  brez-
plačno  obliko avtomobilskega  prevoza.  Najpogostejše  
znamenje  za  avtostop je dvignjen palec,  uporablja  pa  
se  tudi  pisno sporočilo z navedbo kraja, smeri ali države 
potovanja na listu.«

Točke za avtostop so navadno na obrobju večjih mest in 
na mestnih vpadnicah. Štopanje je dovoljeno tam, kjer 
je dovoljena hoja pešcem, prepovedano pa je  štopati  
na  avtocestah  in  hitrih  cestah,  kjer vozniki  avtosto-
parjev ne pričakujejo  in  jih  kasneje  opazijo.  Zaradi 
hitrosti so njihove reakcije počasnejše,  s  tem pa se po-
veča tudi nevarnost prometnih nesreč. Zato se vstopa-
nje pogosto izvaja na počivališčih in bencinskih servisih. 
Nekateri  vozniki  (če  ne kar večina) so tudi bolj naklo-
njeni vzeti v avto nekoga, ki pristopi do njih, kot nekoga, 
ki stoji ob robu ceste.

Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati naslednje:
- voznik  je  dolžan  upoštevati  določila  socialne  za-
konodaje (počitki, odmori,……),  kar  je  včasih  ravno  
zaradi  postankov  z ljudmi, ki jih vzamemo v avto, težko 
ali pa prihaja do večjih odstopanj,
- voznik  mora  v  prvi  stri skrbeti za lastno varnost, var-
nost vozila in varnost tovora,
- postajališča,  kjer  štoparji  čakajo  na prevoz, so v Slo-
veniji in tudi drugje  po  Evropi  v  veliki  meri  prome-
tno nezadovoljivo urejena, kar predstavlja  ogrožanje 
prometne varnosti tako za avtostoparje, ki morajo pri 
štopanju  stati  na  cestišču,  kot  tudi  za voznike, ki jim 
morajo tam ustavljati.

V  kolikor  v  vozilo  vzamete  takega  potnika,  naj sedi 
spredaj, kjer je najvarneje,  osebne  predmete  imejte 
ob sebi, nikoli pa vozila ne puščajte brez nadzora, saj to 
poveča možnost kraje. Vzeti nekoga, ki potuje z avtosto-
pom ali kako drugače zaprosi za prevoz, ni prepoveda-
no, kljub temu pa je treba paziti,  da  med  štopanjem 
ne ogrožamo sebe ali drugih, vendar pa avtostop zaradi 
nepredvidljivih situacij odsvetujemo. Glede na možnost 
nepredvidljivih situacij, številnih nevarnostih in odgo-
vornosti prevoznih podjetij (npr. udeležba v prometnih 
nesrečah, ...), prevoznikom svetujemo, da svoje voznike 
seznanijo o možnih nevarnostih ter v okviru svojih pra-
vil določijo, ali lahko vozniki  sploh vozijo v vozilu tudi 
druge osebe. Vozniki naj pisno potrdijo, da so seznanje-
ni z zahtevo podjetja.

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 € 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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1. PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
v torek, 16.6.2015 ob 9. uri 

 
Vsebina:  

 osnove socialnega podjetništva 
 podporno okolje  
 primeri dobrih praks iz lokalnega okolja 

 
Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM  in jo bo izvedla Marjeta Vodončnik, ki ima več kot 20 let delovnih 
izkušenj v gospodarstvu, od tega 10  let v mednarodnem poslovanju in 7 let na področju izvajanja projektov različnih 
vsebin, kjer se srečuje z vsebinami in primeri dobrih praks na področju poslovne odličnosti in socialnega podjetništva. 
Je svetovalka za internacionalizacijo poslovanja MSP in pridobivanje nepovratnih sredstev na Slovenskem forumu 
inovacij 2013 in 2014. Je vodja projektov, financiranih iz nacionalnih sredstev in sredstev Evropske skupnosti ter 
predavateljica na mednarodnih tematskih delavnicah v okviru izvedbe projektov ter na različnih dogodkih. Od leta 
2009 je zaposlena v zasebnem podjetju, ki je dejavno na področju poslovnega in podjetniškega svetovanja, od leta 
2010 pa je vodja strokovnega sveta zasebnega neprofitnega zavoda.  
 
Udeležba na delavnici je za vse udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 11. uri. 
 

 
2. POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI 

v četrtek, 18.6.2015, ob 13. uri 
 
Tema delavnice: poškodbe pri delu, posledice le teh, regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu in odškodnine… 
Namen seminarja je podati udeležencem osnovne informacije o temah, ki so zelo specifične, ob tem pa se skoraj vsak 
nosilec dejavnosti srečuje z njimi. Seminar v trajanju 2 uri je namenjen  nosilcem dejavnosti oziroma vodjem podjetij. 
Vsebina: 

 poškodbe pri delu in njihove posledice, ki jih čutijo delodajalci  
 regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu do ZZZS 
 odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu  
 disciplinski postopki, kontrola bolniškega staleža, kontrola alkohola  
 zaposlitve, prekinitev pogodbe delavcu, prekinitev pogodbe invalidu 
 predstavitev primerov dobrih praks iz lokalnega okolja 

 
Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM  in jo bo izvedel Dušan Rožencvet s.p., strokovni delavec za varnost in 
zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami na področju raziskav poškodb pri delu, z dovoljenjem Ministrstva za delo za 
izvajanje strokovnih nalog varstva pri delu, sodni izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ in član 
invalidske komisije.  
 
Udeležba na delavnici je za vse udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 15. uri. 
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P R I J A V N I C A  
 

Zaradi lažje organizacije dogodkov pričakujemo vašo prijavo po e-pošti simona.zupanc@ozs.si vsaj 2 dni pred 
predvidenim terminom seminarja. Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74. 
 
PRIJAVA ZA PODJETJA/S.P.: 
 
PODJETJE/S.P.:  
 
SEDEŽ: 
 
STAROST PODJETJA/S.P.:  DO 5  LET    
                                        NAD 5  LET    
 
TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________     
 
 
1. PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
KDAJ:   16.6.2015 ob 9. uri   
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 
2. POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI  
KDAJ:   18.6.2015 ob 13. uri  
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  
 
 
PRIJAVA ZA FIZIČNE OSEBE 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 
 
TELEFON/GSM:                                                        E-POŠTA: 
 
 
STAROST:     DO 29 LET                            SPOL:     Ž         M 
                    NAD 29 LET 
 
1. PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
KDAJ:   16.6.2015 ob 9. uri   
 
 
2. POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI  
KDAJ:   18.6.2015 ob 13. uri  
 

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.



JUNIJ  201510

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

10

Na OOZ Celje smo 9.6.2015 orga-
nizirali dogodek, ki smo ga poime-
novali Zdravi na delovnem mestu. 
Večina od nas se zaveda, da je 
zdravje velikega pomena za ka-
kovost našega življenja ter da je 
veliko bolezni in drugih tegob mo-
goče preprečiti z zdravim načinom 
življenja. V prvem delu delavnice 
je podjetnica in profesorica Tatja-
na Klakočar predstavila pomemb-
nost vsakodnevnega gibanja, pri 
čemer pa ne potrebujemo kakšnih 
posebnih rekvizitov ali prostora. 
Če dan začnemo z nekaj prepro-
stimi vajami ter zajtrkom, bomo 
lažje opravili dnevne obveznosti.

Iz Društva za boj proti raku 
dojk regije Celje je ga. Olga 
Nezman poudarila, da lahko 
z rednim samopregledova-
njem dojk morebitne spre-
membe, ki lahko kasneje vo-
dijo v razvoj raka, odkrijemo 
že zelo zgodaj in je potem 
zdravljenje uspešnejše. V na-
daljevanju so iz podjetja ME-
RELA d.o.o. predstavili, ka-
kšne medicinske pripomočke 
in svetovanje nudijo svojim 
strankam. Udeleženci dogod-
ka so izkoristili priložnost in 
se prepustili medicinskemu 
osebju za meritve ravni ele-
mentov v krvi. 

Zdravje je pomembno

Foto: OOZ Celje

Foto: OOZ CeljeFoto: OOZ Celje

Popuste v Termah Dobrna lahko koristite ob predložitvi kartice 
MOZAIK PODJETNIH in veljajo do 23.12.2015.
BAZENI IN SAVNE
Ponudba Popust na redne cene  
Kopeli v hotelu Vita in Zdraviliškem domu 30 %
Kopanje vse dni v tednu in ob praznikih 20 %
Vstop v Deželo savn vse dni  v tednu in ob praznikih  20 %
Sauna studio Tisa 3 urni zakup za 2 osebi 15 %

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

FRIZERSKI SALON
Ponudba Popust na redne cene 
Lifting efekt las * 30 %

*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 %
Lifting obraza ** 25 %

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

KAVARNA IN RESTAVRACIJA  MAY
15 % popusta na a la cart ponudbo hrane v kavarni in restavraciji May. Velja vse dni v tednu in ob praznikih.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec maj 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec  MAREC 2015 1.550,33 
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto 
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja 
davkov in prispevkov v letu 2014 je 34,72 % (Ur.l. RS 16/2015). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2015 (Ur.l. RS št. 
94/2014):

 

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 2015:

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 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2015 dalje znaša  790,73 €  (Ul.RS 
6/2015). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec maj 2015 upoštevajte 
20 delovnih in 1 praznik, 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 dopol-

nilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini 

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

1.4.2015 dalje v višini 32,20 € (Ur.l.RS 21/15), nakaza-
ti na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. 
plačnika – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen 
(0,53 % od PP) v znesku 8,18 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) 
v znesku  24,54 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,72 € naka-
zati 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 spletno stran 
DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 1 22 176
Februar 20 0 20 160
Marec 22 0 22 176
April 20 2 22 176
Maj 20 1 21 168
Junij 21 1 22 176
Julij 23 0 23 184
Avgust 21 0 21 168
September 22 0 22 176
Oktober 22 0 22 176
November 21 0 21 168
December 22 1 23 184
Skupaj 255 6 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2015 
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - maj 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Prehodni davčni pod-

račun Referenca

54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.523,18 EUR* 924,15  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp.    3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ    330,15 2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače;   v aprilu 2015 
se znesek izračuna: 54% od PP2014 1.540,25= 831,74 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); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15.06.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisa-
nem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 
2015 dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v preho-
dnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je 
bila povprečna mesečna plača v letu 2014  1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih 
plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.

Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za 
potrebe pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 10,20 
EUR in od zneska  800,93 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

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!


