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Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 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)  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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Slovenski podjetniški sklad objavlja prvi letošnji razpis 
za mikrokredite v višini 5 mio EUR
Slovenski podjetniški sklad je v petek 29.1.2016, objavil 
prvi letošnji javni razpis za mikrokredite v višini 5 mio EUR. 
Namenjeni so mikro in malim podjetjem, ki bodo na ta 
način lahko na enostaven način dostopala do zelo ugo-
dnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepi-
tev podjetniške aktivnosti.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, kan-
didirajo pa lahko za finančna sredstva v višini do 25.000 
EUR. Postopek pridobitve mikrokredita je hiter in eno-
staven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v 
obliki nižjih zahtev po zavarovanju, nižji obrestni meri 
in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita:
- obrestna mera je fiksna in znaša 2,5 %,
- ročnost kredita do 60 mesecev (moratorij do 6 mesecev),
- stroški kredita se NE zaračunajo.

Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, omogoča segmentu mikro in malih podje-
tij, ki se sicer soočajo s težavami pridobivanja svežih finanč-

nih virov, pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče 
poslovanje podjetij oz. za financiranje manjših investicij. 
Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega 
razpisa P7 2016, ki ga najdete na spletnem naslovu: http://
www.podjetniskisklad.si/sl razpisi?view=tender&id= 35 
ali v Ur. l. RS št. 6/2016. 
Sklad pa bo v naslednjih tednih objavil še vse ostale na-
črtovane razpise za mikro, mala in srednje velika podjetja 
– skupno skoraj 132 mio EUR ugodnih finančnih spod-
bud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje 
bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), 
nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenih posebnim 
ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah ra-
zvoja. Ukrepi Sklada bodo tako pozitivno vplivali na pove-
čanje konkurenčnosti slovenskih podjetij oz. slovenskega 
gospodarstva, saj bodo podjetjem omogočili izboljšan 
dostop do virov financiranja v vseh fazah njihovega ra-
zvoja – od zagona, rasti pa vse do uspešnega pozicionira-
nja na domačih in tujih trgih.

Bil je lep zimski dan, ko smo obnemeli ob novici, da 
našega Janka ni več. Njegova bogata življenjska pot 
se je tragično končala nedaleč od doma. Še nekaj dni 
pred tem se je oglasil na zbornici in nam razkril svoje 
načrte o upokojitvi ter sprejeti odločitvi, da  bo delav-
nico predal v zanesljive roke,  sam pa se bo več posvetil 
stvarem, ki ga veselijo in za katere mu je do sedaj zaradi 
obilice dela zmanjkovalo časa. Za avtokleparja se je izu-
čil v znanem celjskem podjetju, a se je kmalu odločil za 
samostojno podjetniško pot. Ves čas je sledil razvoju in 
napredku stroke, vlagal v opremo ter si doma uredil de-
lavnico. Pridobil je certifikat za multiplikatorja ter postal 
mojster avtoklepar, cenjen daleč naokoli. Z veseljem je 
svoje bogato strokovno znanje prenašal na mlade ter  
izučil  deset generacij vajencev,  30 avtokleparjev. V 
svoji dolgi poklicni karieri je aktivno sodeloval v različ-
nih organih OOZ Celje, kakor tudi na OZS v sekciji av-
toserviserjev. Za svoje delo in uspehe na podjetniškem 

JANKO RAZGORŠEK 
(1951 – 2016)

področju je prejel več priznanj, 
med drugim zlato plaketo OOZ 
Celje in Bronasti grb Mestne 
občine Celje.

Janko Razgoršek je bil človek 
z veliko začetnico, srce je imel 
odprto za vsakogar, bil vedno 
pripravljen pomagati, dati 
nasvet ali pa si vzeti čas le za klepet. S svojim značajem, 
ki so ga odlikovale lastnosti kot so mirnost, poštenost 
in spoštovanje do ljudi, si je pridobil veliko prijateljev, 
ki so ga cenili. Bil je dober mož in oče,  še posebej se je 
rad posvečal svojim trem vnukinjam in vnuku. Užival je 
v naravi, urejanju sadovnjaka ter v spoznavanju novih 
krajev na izletih z motorjem v družbi prijateljev. Zelo 
ga bomo pogrešali in ga ohranili v trajnem, najlepšem 
spominu.

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za 
starejše delavce - izvajanje 156. člena ZPIZ-2
Določba 156. člena ZPIZ-2 določa, da so zavezanci za plači-
lo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 
153. člena tega zakona, oproščeni plačila prispevkov delo-
dajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so 
dopolnili 60 let starosti, in v višini 50% za zavarovance iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena 
tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. 
člena tega zakona. S 1. 1. 2016 začne veljati Zakon o in-

terventnem ukrepu na področju trga dela (Uradni list RS, 
št. 90/2015, v nadaljevanju ZIUPDT), s katerim se zaradi 
spodbujanja zaposlovanja, določa začasna spodbuda za 
zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obdobju od 1. 
1. 2016 do 31. 12. 2017.
S prehodno določbo 3. člena ZIUPDT se začasno preneha 
uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki ureja delno opro-
stitev plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje za starejše delavce v obdobju od  1. 1. 
2016 do 31. 12. 2017.
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Pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in 
najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni 
list RS, št. 87/2011) so bili na novo predpisani zavezan-
ci za pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih 
poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin 
(v nadaljevanju ETN), ki jo od leta 2007 vodi Geodetska 
uprava RS. V letu 2013 je to poročanje postalo obvezno. 
V ETN je potrebno poročati o:
- tistih sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremič-

ninami, za katere je bil obračunan davek na dodano 
vrednost (zavezanci za DDV) in

- o najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ne glede 
na to ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik 
nepremičnine pravna ali fizična oseba.

Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za 
posle sklenjene v preteklem mesecu. Vsa dodatna po-

jasnila v zvezi s poročanjem v ETN so na voljo na sple-
tnem naslovu: http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_
prostorskih_podatkov/etn/. 

Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev 
oziroma prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, po-
roča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo. 
Iz Ministrstva za okolje in prostor sporočajo, da bo 
GURS v letu 2016 poostril nadzor nad poročanjem in 
kršitve ustrezno sankcioniral. Za opustitev oziroma ne-
pravočasno poročanje zakonodaja predvideva denarne 
kazni, ki segajo od 1.000 do 10.000 EUR za samostojne-
ga podjetnika oziroma pravno osebo in od 300 do 1.500 
EUR za odgovorno osebo pravne osebe (26. čl. ZMVN). 
Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na 
e-naslov umvn.etn@gov.si.

SPIRIT Slovenija objavil seznam skupinskih sejemskih 
nastopov v tujini v letu 2016
Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila na svoji spletni strani seznam skupinskih predstavitev 
slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, ki jih bodo sofinancirali v letošnjem letu. SPIRIT 
Slovenija, javna agencija za podjetja v celoti financira najem neopremljenega razstavnega prostora na sejmih, tehnične 
priključke in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za vsak sejem iz seznama bodo objavili javno povabilo in prijavnico, 
zato vas vabim, da spremljate objave na spletni strani www.izvoznookno.si. 
Kontakt za dodatne informacije in prijavo: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Matjaž Rovan T: 01 5309 828 01 5309 828, 
e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

V letu 2016 dodatnih 5 dni očetovskega dopusta
Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so 
upravičeni vsi očetje, katerih otroci še niso končali prvega 
razreda osnovne šole in še niso uveljavljali neplačanega 
očetovskega dopusta (o neplačanem očetovskem dopu-
stu jim še ni bilo odločeno z odločbo).  
Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 ko-
ledarskih dni. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, 
saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 
dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno var-
nost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega mese-
ca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa ima oče pravico do 
dodanih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče 

lahko izrabi po koncu starševskega dopusta najkasneje pa 
do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 
dni, za katere so plačani prispevki za socialno varnost, oče 
lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka. Do dodatnih 
5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upraviče-
ni vsi očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda 
osnovne šole in še niso uveljavljali neplačanega očeto-
vskega dopusta (o neplačanem očetovskem dopustu jim 
še ni bilo odločeno z odločbo). Očetovski dopust se uve-
ljavlja na Centru za socialno delo z vlogo. Center prizna 
pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni 
potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 dni oče-
tovskega dopusta. Po izrabi oče sporoči datume izrabe na 
Center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Izzivi mladim 
V januarju se je OOZ Celje vključila v projekt Javne agenci-
je SPIRIT Izzivi mladim, ki ima namen spodbuditi povezova-
nje podjetij in mladih za pridobivanje znanja in izkušnje ino-
viranja poslovnih procesov pod strokovnim mentorstvom, 
olajšati dostop so vodstev ambicioznih podjetij in omogoči-
ti mreženja. Na povabilo so se odzvali 4 člani OOZ Celje: Gra-

fika Gracer d.o.o., Alenka Vodončnik s.p., Kova d.o.o. in Seba 
d.o.o. Podjetja so zastavila izzive, mladi pa so se prijavili v re-
ševanje posameznih primerov. Franci Meža, Seba d.o.o.: »Za 
izziv našega podjetja so se odločili trije študentje. Projekt je 
nek poskus zbliževanja gospodarstva in izobraževalne sfere. 
Ga bo pa še potrebno dodelati v smislu aplikativnosti.«
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Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za 
nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok, zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v 
bolniški stalež. Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostej-
ših okvar zdravja, nujno. 

V A B I L O
Kako se lahko učinkovito soočite z izzivom in v svojem podjetju na enostaven način pripomorete k zmanjšanju nesreč 
pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža, boste izvedeli na brezplačnem seminarju za delodajalce ter samozapo-
slene osebe, ki ga organizira OOZ Celje v okviru projekta »Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb 
pri delu v obrtnih dejavnostih« in bo:

v četrtek, 18. februarja 2016, ob 13. uri
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Na seminarju se boste usposobili, kako s pomočjo enostavnih ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastanka 
delovne invalidnosti ter zmanjšanje bolniškega staleža zaradi kostno – mišičnih bolezni.

1. Sklop – teoretični del
e vloga hrbtenice in dejavniki, ki vplivajo na bolečino ter nastanek kroničnih sprememb
e pravilna drža pri sedenju, hoji in stanju
e pomen krepitve mišic stabilizatorjev trupa, vključno z mišicami medeničnega dna
e pomen počitka in pravilni oz. razbremenilni položaji

V teoretičnem delu boste dobili uporabna znanja, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju mehanizmov nastanka bole-
zni in poškodb mišično-kostnega sistema ter pri zavedanju lastne vloge v skrbi za zdravje.

2. Sklop – praktični del
e vaje za krepitev mišic stabilizatorjev trupa in mišic medeničnega dna
e vaje za raztezanje, gibljivost in moč za izvajanje v delovnem ali domačem okolju
e pravilna drža v vseh položajih
e priporočila za vadbo v domačem okolju

Praktični del je zasnovan dinamično, vsi udeleženci ste vabljeni k aktivni udeležbi. Naučili se boste pravilno izvajati vaje 
za izboljšanje gibljivosti, raztezne vaje in vaje za moč vse od: glave, vratu, podlahti, prstov, ramenskega obroča, hrbte-
nice, trupa in nog. Vaje se lahko izvajajo na delovnem mestu ali doma in omogočijo hitro, učinkovito razbremenitev ter 
posledično večjo delovno učinkovitost.

Seminar v trajanju 2 uri bosta izvedli Barbara Oštir, dipl.med.sestra in Petra Poznič, mag. športnih znanosti in 
kineziologinja.

Vsak udeleženec bo v elektronski obliki prejel uporabno gradivo, ki mu bo v pomoč pri načrtovanju in izvajanju aktiv-
nosti za preprečevanje in obvladovanje bolezni in poškodb mišično-kostnega sistema.

Z letom 2011 je stopil v veljavo Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki od delodajalca zahteva tudi načrtovano iz-
vajanje promocije zdravja na delovnem mestu (27. točka 76. člena). Udeležbo na delavnici in gradivo lahko vklju-
čite v svoj program promocije zdravja na delovnem mestu.

Priloženo izpolnjeno prijavnico pošljite do torka, 16.2.2016, na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si ali 
po faxu 03/425 22 71.

Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projek-

tov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«
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Od brihtne ideje do vzhajajoče zvezde
Podjetje Brihteja d.o.o. iz Celja v februarju 2016 praznuje 5 
obletnico svojega delovanja. V  decembru 2015 se je uvrstilo 
med zmagovalce Deloittovega natečaja za najhitreje rastoča 
tehnološka podjetja v Srednji Evropi (Deloitte Technology 
Fast 50), in sicer v kategoriji Vzhajajoče zvezde. Nagrado so 
prejeli  na dogodku Nazdravimo rasti, namenjenem povezo-
vanju najodličnejših slovenskih hitro rastočih podjetij. 
Podjetje pokriva stranke večinoma iz področja Štajerske, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in jim je primarni trg tujina. Ukvarjajo 
se z informacijskimi rešitvami po meri naročnika z namenom 
zniževanja stroškov, večje učinkovitosti poslovnega procesa 
in prijaznimi do uporabnika. Na vprašanje, od kod so ustano-
vitelji dobili idejo za podjetje, odgovarja Tine Prislan, direktor 
podjetja: »Ustanovitelji podjetja smo imeli najprej brihtno 
idejo, da ustanovimo podjetje, ki bo po meri uporabnika. Ime-
li smo dovolj znanja in izkušenj s strokovnega kot tudi poslov-
nega področja. Zaposleni smo bili v multinacionalkah. Prepri-
čanje, da smo imeli pri svojem delu premalo stika in možnosti 
zadovoljevanja potreb strank, nas je pognalo v ustanovitev 
podjetja. Zato smo si v podjetju zadali cilj, da svoje storitve 
približamo strankam in njihovim potrebam.»
V letu 2012 so dobili naziv start-up podjetja in so za zagon 
pridobili sredstva od Slovenskega podjetniškega sklada, ki so 
po njihovem mnenju pomagala hitrejšemu razvoju podjetja. 
Ekipa se je v petih letih poslovanja povečala na 7 zaposlenih 
in 3 študente, štipendiste. Tine Prislan: »Ponosni smo na to, da 
delamo z mladimi in jih tudi štipendiramo - do šolskega leta 
2015/2016 preko regijske štipendijske sheme. To je priložnost, 
da spoznamo naše bodoče sodelavce in skupaj z njimi razvi-
jamo kompetence, ki jih potrebujejo za delo na strokovnem 
področju pri nas. Povezujemo gospodarsko in izobraževalno 
sfero, saj se pri nas delajo tudi diplomske naloge aplikativne 
narave, ki so velik doprinos razvoju dejavnosti našega podje-
tja in uporabne tudi za naše stranke.«
Njihove stranke so od majhnih družb do multinacionalk. Po-
sebej so veseli, da so 15 % posla v letu 2015 naredili direktno 
v tujini, največ v Nemčiji in Švici s produktom, ki omogoča av-
tomatizacijo upravljanja uporabniških pravic in se uporablja 
predvsem v poslovnih okoljih z velikim številom uporabnikov 
ali visokimi varnostnimi zahtevami. V letu 2016 načrtujejo 20 

% rast in povečanje obsega poslovanja v tujini. V podjetju je 
zelo prisotno zavedanje o potrebnosti sodelovanja, zato so 
tudi člani Inkubatorja Savinjske regije, delajo s start–up inici-
ativo. Verjamejo v pomen vpetosti v lokalno okolje in sodelo-
vanje med podjetji. Sodelovali so tudi pri pripravi Strategije 
razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje in so 
vključeni v asociacije, ki povezujejo podjetja kot so OOZ Ce-
lje, Klub podjetnikov Zlatorog in Razvojna agencija Savinjske 
regije. Tine Prislan: »Po naravi dela smo storitveno orientirani, 
zato smo se odločili, da se tako glede na dejavnost kot veli-
kost podjetja včlanimo v OOZ Celje.» V podjetju menijo, da so 
predvsem mikro in majhna podjetja, ki predstavljajo večino 
članstva OZS, informacijsko podhranjena. V tem so zaznali pri-
ložnost, da jim lahko ponudijo enostavne rešitve pri njihovem 
poslovanju.
Podjetje skrbi za svoje stranke tako, da delajo projekte »na 
ključ« in na ta način so stranke zadovoljne od začetnih stikov 
do končne izvedbe. Da so njihovi kupci seznanjeni z vsemi no-
vostmi, izvajajo dogodke in Pomladno brihtenje 2016 bo tako 
že 11. po vrsti. To je priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih 
praks med udeleženci dogodka in tako kot pravi Tine Prislan: 
»Na začetku smo imeli brihtno idejo, zdaj pa smo Deloittovo-
va vzhajajoča zvezda. Ampak nič se ni spremenilo. Na vsakem 
koraku spodbujamo inovativnost in odprte tehnologije. Smo 
podjetje, ki strankam pomaga na enostaven ter cenovno in 
tehnično učinkovit način reševati probleme na  IT področju. 
Zadovoljstvo strank je naša delovna zapoved.«

Foto: Arhiv Brihteja d.o.o.

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 2 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. OBVLADOVANJE KOSTNO-MIŠIČNIH BOLEZNI IN POŠKODB PRI DELU
KDAJ:  	18. 2. 2016 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  



FEBRUAR  2016 7

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec januar 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2015  
1.679,41 €. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 
2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za pre-
račun 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 2016 (Ur.l. RS št. 
104/2015):

  

nad do

 668,44  16%  

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

1.700,00 5.908,93 358,47 +41% nad 1.700,00

5.908,93  2.111,13 +50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2016:

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 JANUAR 2016 upo-
števajte 20 delovnih dni 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), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plač-
nika – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 
% od PP) v znesku 8,17 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  24,50 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,67 € 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 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 20 1 21 168
Februar 20 1 21 168
Marec 22 1 23 184
April 20 1 21 168
Maj 21 1 22 176
Junij 22 0 22 176
Julij 21 0 21 168
Avgust 22 1 23 184
September 22 0 22 176
Oktober 20 1 21 168
November 21 1 22 176
December 21 1 22 176
Skupaj 252 9 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2016
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

56 % PP** 3,5 PP***

862,54 5.390,88

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.540,25 EUR* 924,15  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   133,69 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   76,33 477,09

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 210,02 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%   0,86 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,86 5,39

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,72 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,21 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,52 3,23

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,73 10,78

Skupaj drugi prisp.    3,45 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ    337,77 2.059,31

DS pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače:: 56 % od  
PP2014   1.540,25= 862,54 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 15.2.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisa-
nem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. 3. 2015 
dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 14. členu ZPIZ-2 v 
prehodnem 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 na-
naša. 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.

SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE
Skladno z  drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in 
način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovan-
cev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih 
delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja. Na 
podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega razmerja. 
Nova XML shema z razširitvijo iREK, ki je veljavna od 1.1.2016, je objavljena na spletni strani beta.edavki.


