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

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

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

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

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

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 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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Po novem elektronsko vročene tudi inšpekcijske 
odločbe in nekateri drugi posamezni dokumenti FURS

E-vročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in fi-
zične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične 
osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sis-
tem eVročanje z vložitvijo  pristopnice za elektronsko pre-
jemanje dokumentov. 
 
Finančna uprava RS postopoma širi nabor dokumentov, ki 
jih zavezancem vroča elektronsko preko sistema eDavki. 
Doslej so bili elektronsko vročeni dokumenti, ki so kreira-
ni v zalednih sistemih, kar pomeni, da se izdajajo masov-
no za več zavezancev hkrati in se v celoti nanašajo na po-
samezno področje oziroma vrste davkov (npr. obvestila o 
pobotih, opomini, sklepi o izvršbi, različna obvestila in po-
trdila ter odločbe o odmeri davka na vodna plovila, NUSZ 
itd.).  Seznam dokumentov, ki jih davčni organ vroča po 

 

elektronski poti, je objavljen na 
spletni strani FURS.   
 
Od 3. maja 2017 dalje bo Fi-
nančna uprava RS začela ele-
ktronsko vročati tudi dokumente, izdane v postopkih 
davčnega nadzora, pa tudi druge dokumente, ki jih v 
upravnem postopku izdaja individualno, in se lahko 
nanašajo na različne vrste davkov, carin oziroma drugih 
dajatev. Navedeno pomeni, da se bo bistveno povečalo 
število in predvsem raznolikost elektronsko vročenih do-
kumentov. Več informacij o eVročanju je dostopnih na 
spletni strani: 
http : //w w w.fu.gov.s i /davk i_ in_druge_dajat ve/
poslovanje_z_nami/e_vrocanje/.

(Vir: www.fu.gov.si).

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Objavljamo članek, ki je bil objavljen v reviji Obrtnik 
maja 2016. Novembra 2015 je začel veljati Zakon o 
izvensodnem reševanju potrošniških sporov – ZIsRPS 
(Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015). 14. maja 
2016 se je izteklo šestmesečno prehodno obdobje, v ka-
terem so morala podjetje uskladiti poslovanje glede na 
določila zakona. 

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov 
ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih spo-
rov med podjetniki in potrošniki s posredovanjem iz-
vajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. 
Zakon med drugim določa splošna načela postopka, 
pravila postopka, vključno z vrstami postopkov in načini 
reševanja sporov, ki jih uporablja izvajalec izvensodnega 
reševanja potrošniških sporov, zahteve za osebe, ki vo-
dijo ali sodelujejo v takih postopkih, obveščanje potro-
šnikov, poročanje izvajalcev, register izvajalcev ter tudi 
globe. Zakon sicer ne nalaga podjetjem obveznosti re-
ševanja potrošniških sporov pri izvajalcu izvensodne-
ga reševanja potrošniških sporov, če pa se ponudnik 
blaga in storitev odloči, da lahko potrošniki rešujejo 
spore z njim tudi pred določenim (določenimi) izvajal-
cem, mora potrošnika seznaniti o tem že pred skleni-
tvijo pogodbe. Tržni inšpektorat preverja, ali podjetja 
izpolnjujejo določila 32. člena zakona, ki podjetjem 
nalaga, da mora: 
- podjetje, ki priznava določenega izvajalca kot pri-

stojnega za reševanje sporov s potrošniki, potrošnike 
preko svojih spletnih strani in splošnih pogojev po-
slovanja ali na drug primeren način (če nima spletne 
strani ali splošnih pogojev) seznanjati, katerega iz-

vajalca priznava (navesti mora podjetje, elektronski 
naslov in telefonsko številko); 

- podjetje, ki ne priznava nobenega izvajalca izvenso-
dnega reševanja potrošniških sporov, to navesti na 
svojih spletnih straneh in v splošnih pogojih poslova-
nja ali na drug primeren način (če nima spletne strani 
ali splošnih pogojev); 

- podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo ali spletnimi 
storitvami, na svoji spletni strani objaviti tudi elek-
tronsko povezavo na platformo za spletno reševanje 
potrošniških sporov 

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.
cfm?event=main.home.show&lng=SL).  

Zakon določa še, da kadar se potrošnik s pritožbo obr-
ne neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z 
notranjimi postopki podjetja za reševanje pritožb, mu 
mora podjetje poslati informacijo o tem, katerega izva-
jalca IRPS priznava (če ga) na trajnem nosilcu podatkov 
skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe. Zakon je začel ve-
ljati 14. novembra 2015, šestmesečni rok, v katerem so 
imela podjetja čas, za uskladitev svojih pogojev poslo-
vanja z določbami zakona o izvensodnem reševanju po-
trošniških sporov, se je iztekel že  14. maja 2016. Od tega 
datuma dalje morajo torej podjetja, ki ponujajo blago ali 
storitve potrošnikom v celoti upoštevati določila 32. čle-
na zakona.  (Vir: Sabina Rupert, univ.dipl.prav.)

Dodatne informacije:
Pojasnilo, vezano na izpolnitev obveznosti podjetij, ki 
jim jih nalaga Zakon o izvensodnem reševanju potrošni-
ških sporov, je objavljeno tudi na spletni strani OZS: 
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http://www.svetovanje.si/svetovanje/vprasanja/
o d p i r a m - s p l e t n o - t r g o v i n o - i n - m e - z a n i m a -
k a j - m o r a - t a k a - s p l e t n a - s t r a n - v s e b o v a t i -
58f75210bebe2231480c8283. Za prijavo na navedeno 
povezavo ste prejeli geslo na eni izmed položnic za čla-
narino. V kolikor ste ga založili in ga ne najdete, lahko 
pokličete na tel. 080 12 42 ali pišete na 
e-pošto info@mojobrtnik.com. 

Portal Moj obrtnik ima svoje splošne pogoje, in v njih je to 
urejeno, zato članom, ki so si svojo spletno predstavitev 
uredili na tem portalu, posebej tega ni potrebno urejati.

Podjetniki, ki spletne strani nimajo, morajo to objaviti 
na primeren način, pravi zakon. Po mnenju pravnice 
OZS mag. Nine Scortegagna Kavčnik je primeren način, 
da to napišejo na vidno mesto.

 
V sklopu projekta  CELJE INTERNATIONAL, ki kot organi-
zacijska platforma skrbi za spodbujanje mednarodnega 
poslovnega sodelovanja med podjetji v Celju in regiji s 
podjetji v mednarodnem poslovnem okolju, vas poziva-
mo, da nam sporočite vaše predloge oziroma načrte ve-
zane na mednarodno poslovanje. 

Skozi naše dosedanje aktivnosti smo pridobili zelo do-
bre poslovne kontakte na trgih Avstrije, Hrvaške, Srbije, 
Nemčije, Poljske in Velike Britanije. Prav tako so stkane 

poslovne vezi s poslovneži v Kuwaitu.  Prizadevamo si 
poiskati verodostojne partnerje, ki bi vam podjetnikom 
olajšalo vstop oziroma okrepitev poslovnih vezi na tujem. 
Trudimo se, da v bodoče še razširimo nabor tržišč s kvali-
tetnimi poslovnimi povezavami.

Pišite nam nam na: 
razvojna.agencija@rasr.si ali ooz-celje@ozs.si. 
Z veseljem se bomo odzvali na vaše pobude, vprašanja, 
predloge in želje. Gremo skupaj čez mejo.

Sodelavci projekta Celje International

 

Sekcija avtoserviserjev 
Od 18.-21. maja bo na Celjskem sejmišču potekal sejem 
Avto in vzdrževanje – že 20 po vrsti, tudi tokrat v soorga-
nizaciji sekcije avtoserviserjev. Sekcija ne le razstavlja in 
se predstavlja na sejmu, ampak tudi pripravlja in izvaja 
kar nekaj obsejemskih dogodkov. Gre za prestižen do-
godek za panogo in tudi za medijsko zanimiv dogodek. 
Razstavni prostor sekcije v hali L bo velik 132 m2 in bo na-
menjen tako članom OZS kot tudi nečlanom, saj mesečno 
v tej panogi na novo začne poslovati okoli 20 subjektov 
in nekateri ponudbe in dejavnosti sekcije še ne poznajo. 

Sekcija avtoserviserjev spada med bolj aktivne sekcije v 
okviru OZS in kljub prostovoljnemu članstvu še vedno 
združuje okoli 80% subjektov s področja vzdrževanja in 
popravil motornih vozil in sorodnih dejavnosti oz. kot jo 
opredeljujemo na kratko »avtoservisiranje« bodisi oseb-
nih, gospodarskih ali enoslednih motornih vozil. Na na-
šem razstavnem prostoru se bomo posvečali vsem skupaj 
in vsakemu posebej. Prav zato bomo na sejem povabili 

vse, ki na slovenskem prostoru delujejo v panogi »vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil«. 

Sekcija bo spodbudila obisk razstavnega prostora sek-
cije tudi z akcijsko ponudbo vstopnic za obisk sejma: 
do brezplačne vstopnice bo upravičen vsak avtoservi-
ser, ki se bo prijavil na delavnico ali dogodek, ki bo iz-
veden na našem razstavnem prostoru. 

Na razstavnem prostoru se bomo posvetili predvsem na-
slednjim sklopom:
-    B2B + svetovanje in pomoč avtoserviserjem glede 

njihovega poslovanja;
-   Izvajanju različnih delavnic – npr.: na razstavnem pro-

storu se bo izmenjalo več različnih vozil na električni 
pogon in proizvajalci bodo predstavljali, kako in kaj je 
pomembno in potrebno glede vzdrževanja takega vo-
zila;

-  Predstavitev nove spletne strani sekcije 
 www.avtoserviser.si; 
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V sklopu sejemskega nastopa bomo pripravili tudi neka-
tere spremljajoče aktivnosti, ki bodo še dodatno pritegni-
le avtoserviserje k obisku sejma:
•	 četrtek, 18.5.: pravno svetovanje, svetovanje s področja 

ekologije, svetovanje s področja varnosti in zdravja pri 
delu, predstavitve: nova spletna stran sekcije www.avto-
serviser.si, ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, portala 
www.mojobrtnik.com in električnega vozila BMW i8 

•	 petek,19.5.: dan Svetovalnega centra OZS (www.
svetovanje.si/ - delovno in socialno pravo, 
računovodstvo in davčno svetovanje, …) z odgovori 
na vprašanja kot so:  zaposlitev tujca – pogoji in po-
stopek, odpoved pogodbe o zaposlitvi, preoblikova-
nje podjetja, dokumentacija za prevoz (poškodovanih 
vozil) v tujini, olajšave za nakup opreme (za delavnico), 

kalkulacija lastne cene, …; predstavitve: nova spletna 
stran sekcije www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice 
Mozaik podjetnih, portala mojobrtnik.com in elek-
tričnega vozila; ob 11:00 uri bo izvedena tudi okrogla 
miza z naslovom »Vpliv popravil vozil na varnost v ce-
stnem prometu« v sodelovanju z revijo Mehanik Voz-
nik,

•	 sobota, 20.5.: dan odprtih vrat sekcije avtoserviserjev: raz-
lična svetovanja, predstavitve, tudi: nova spletna stran sek-
cije www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice Mozaik podje-
tnih, portala mojobrtnik.com in električnega vozila;

•	 nedelja, 21.5.: predstavitve: nova spletna stran sekcije 
www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice Mozaik podje-
tnih, portala mojobrtnik.com in električnega vozila.

 
Vir: Igor Pipan, OZS

Franc Meža, direktor in lastnik podjetja Seba d.o.o., je 
prejemnik Bronastega celjskega grba v letu 2017 

Seba d.o.o. iz Celja je podjetje s sko-
raj tridesetletno tradicijo, ki zago-
tavlja svojim strankam kvalitetne 
proizvode in storitve. Svojo osnov-
no dejavnost so razširili iz prvotne 
dejavnosti suho montažnih del še 
na gradbena dela in trgovino. Zah-
teve strank so osnova njihovega de-
lovanja,  zato so vse njihove aktiv-
nosti od svetovanja, projektiranja, 
časovnega usklajevanja, logistike 
in izvedbe usmerjene k tem, da  jim 
ugodijo s  kvaliteto in  v skladu z 
normativi in tehničnimi standardi.

17 zaposlenih z izobrazbeno struktu-
ro od strokovne poklicne izobrazbe 
do inženirjev  sledi novostim v suho 
montažni gradnji, nenehnemu razvo-
ju materialov in postopkov izvedbe. 
Usposabljajo se pri proizvajalcih ma-
terialov in se udeležujejo vseh mo-
žnih oblik izobraževanj preko Obr-
tno podjetniške zbornice. Direktor 
in lastnik Franc Meža ter  vodja pro-
jektov sta pridobila tudi pedagoško-
-andragoška znanja za delo z dijaki in 
učenci. Pridobili so številne certifikate 
na področju kakovosti  za akustiko in 
požarno varnost.  Direktor in lastnik 
podjetja  Franc Meža: »Kot mlad grad-
beni inženir s kadrovsko štipendijo 
sem nabiral prve izkušnje v Gorenju 
na področju investicij. Ker sem v grad-
beništvu videl izziv, sem leta 1985 
obiskal gradbeni sejem v Münchnu.  
Imel sem srečo, da je tastov brat ta-

krat izvajal dela na gradbiščih v Nem-
čiji ter mi tako ponudil možnost, da si 
ogledam,  kako pri njih delajo. Takrat 
se mi je utrnila poslovna ideja, ki jo 
uresničujem že skoraj 30 let.« 

Franc Meža je stopil  na svojo pod-
jetniško pot, na kateri mu je poma-
gal takrat že upokojeni tast-obrtnik, 
s prevzemom njegovih poslovnih 
prostorov, nekaterimi prej pri njemu 
zaposlenimi, z nasveti in iskanjem 
strank. Začeli so z izvedbo stropov in 
sten, zaradi narave dela pa so hitro 
ugotovili, da je dobro, da strankam 

Franc Meža v svojem podjetju, foto: arhiv OOZ Celje

ponudijo celovito storitev od pleska-
nja do vgrajevanja svetil, skratka vse 
od projektiranja do končne izvedbe z 
vključitvijo vseh gradbeno obrtniških 
del. Stranke podjetja so  mešane iz 
javnega in zasebnega sektorja in tudi 
končni kupci.
V podjetju,  katerega začetki segajo v 
leto 1990, so uspešno prebrodili za-
dnje krizno obdobje. Zaradi stečajev 
in prisilnih poravnav v gradbeništvu 
in drugih podjetjih so imeli velik iz-
pad prihodkov. Zdaj gledajo optimi-
stično v prihodnost, saj se že kažejo 
spodbudne ocene za gradbeništvo 
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jel bronasto plaketo OOZ Celje. V ja-
nuarju 2017 mu je sekcija gradbincev 
pri OZS podelila bronasti znak odlič-
nosti v gradbeništvu.  Je pobudnik, 
ustanovitelj in član GIZ slovenskih iz-
vajalcev suhe gradnje. Zavzema se in 

v prihodnjem obdobju. Franc Meža: 
»Ves čas vzgajamo lasten kader, smo 
tudi štipendisti, saj menim, da se 
bo to v prihodnosti podjetju obre-
stovalo. Imamo pogodbo s Šolskim 
centrom Celje za izvajanje prakse 
dijakov, saj  je prav, da prenašamo 
osvojena znanja na nove, mlajše ge-
neracije.«  Kljub znanju in kvaliteti v 
podjetju vedo, da je težko prodreti v 
večje projekte, zato so zaradi potreb 
trga razširili dejavnost še na prodajo 
suho montažnega materiala v trgovi-
ni za podjetja in končne kupce. Med 
artikli je na razpolago asortiman vse 
od mavčnih plošč do orodja in zašči-
tnih sredstev – vse, kar se potrebuje 
za suho gradnjo. In prav trgovina je v 
zadnjem obdobju dosegla 50 % bruto 
prometa.  

Franc Meža je član UO OOZ Celje, 
UO sekcije gradbincev, predsednik 
odbora za suho gradnjo in poslanec 
v skupščini OZS. Za svoj prispevek v 
zborničnem sistemu je leta 2014 pre-

Foto: arhiv MOC

sooblikuje protokole in standarde, ki 
so jih zbrane izdali preko OZS v obli-
ki Predpisov in standardov za suho 
gradnjo. Odlikuje ga tudi družbeno 
odgovorno ravnanje podjetja, saj je 
sponzor kulturnih in športnih društev, 
tako v kraju bivanja kot v kraju sedeža 
podjetja.  Za svoje profesionalno in 
kvalitetno delo, pri katerem ga vodi-
jo visoka ekološka in etična merila, je 
na praznik Mestne občine Celje,  11. 
aprila 2017, prejel  visoko občinsko 
priznanje Bronasti celjski grb. Franc 
Meža: »Ponosen in vesel sem, da sta 
OOZ Celje in Mestna občina Celje pre-
poznala moje delo in me zato nagra-
dila.« Franc Meža je družinski človek 
z dvema sinovoma.  Domen je že za-
poslen v podjetju in ima veliko veselja 
do dela. V njem je prepoznal svojega 
naslednika. Pri delu ga je vedno pod-
pirala vsa družina na čelu z ženo. Rad 
se sprošča s planinarjenjem in smu-
čanjem, potuje in raziskuje svet. V za-
dnjem času pa se posveča predvsem 
svojim vnukom. 

Srečanje podjetnic in obrtnic

V aprilu je neformalno srečanje članic Sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje gostila ga. Marjeta Mohar iz brivsko-fri-
zerske družbe Nega d.o.o., ki ima že skoraj 60 letno tradicijo poslovanja. S svojo ekipo je članicam pripravila predsta-
vitev podjetja s praktičnim prikazom dejavnosti podjetja, ki deluje na 5 lokacijah v Celju. 

Srečanje podjetnic v družbi Nega d.o.o., foto: arhiv OOZ Celje
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1. DOBRA NALOŽBA - MIT ALI REALNOST, PRILOŽNOST ALI IZZIV?
(SLOVENIJA VSAKO LETO SKOZI OKNO VRŽE 4 TONE ZLATA)

v torek, 23.5.2017, ob 12.00 na OOZ Celje

Finance so posel za ljudi, ki želijo uspeti. Uspeh pripada tistim, ki živijo in so pripravljeni biti v akciji. Ustvarjamo v 
svetu nenehne aktivnosti, učenja, nemira in hitrosti. Naš tim druži dejstvo, da ne želimo biti povprečni, ampak želi-
mo biti zmagovalci tekme v svoji finančni disciplini.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku, kjer bomo govorili o finančni pismenosti Slovencev. Ravnanje z 
denarjem je ena od temeljnih vrednot, s katero se srečujemo vsi. Predstavili vam bomo:
•	 novosti	s	področja	finančnih	trgov
•	 podjetniške	priložnosti	in	možnosti	na	področju	financ	in	investiranja	v	plemenite	kovine

Predavala bo ga. Irena Linasi Rogač, direktorica podjetja Tim Valores, več kot 20 let podjetnica, diplomirana eko-
nomistka ter preizkušena finančna svetovalka. Je izjemna predavateljica in motivatorka, ki znanje posreduje na 
zanimiv, pester in duhovit način. Predava na šolah, andragoških zavodih, regionalnih razvojnih agencijah, preko 
Gospodarske zbornice Slovenije in drugod. Je pobudnica in organizatorka številnih prireditev in strokovnih omizij z 
najbolj znanimi imeni slovenskega podjetništva.

Nadaljevali bomo z druženjem ob vinu z zlatimi lističi in podelili tudi srebrnik.

Udeležba je za vse udeležence brezplačna.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

 

2. KAKO OPRAVLJATI STORITVE V DRUGIH DRŽAVAH EU, 
NOVOSTI V LETU 2017 IN PREDSTAVITEV  ZAKONA O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV

v četrtek, 1.6.2017 ob, 11.00 uri na OOZ Šmarje pri Jelšah

Vsak dan je vse več povpraševanja po delu v tujini tako pri s.p.-jih brez zaposlenih kot v podjetjih, ki zaposlujejo 
delavce. Namen seminarjev »čezmejnega opravljanja dela v tujini«, je predvsem ustvariti jasno sliko glede prijav 
podjetij kot zaposlenih v tujini. Obenem pa želimo podjetnike opozoriti na pasti, ki jih lahko pričakujejo s strani tujih 
inšpekcijskih organov ter jih poučiti, kako se uspešno zoperstaviti določenim oviram pri opravljanju dela v tujini.

Predavateljica: Zdenka Bedekovič, svetovalka OZS s področja poslovanja v tujini.

Vsebina: 
•	 možnosti	opravljanja	čezmejnih	storitev	v	drugi	državi,	prijava	storitve	za	s.p.	in	d.o.o.?	
•	 dokumentacija,	ki	jo	je	treba	priložiti	k	prijavnim	obrazcem?	Kaj	je	potrebno,	če	podjetje	opravlja	gradbeno	de-

javnost? 
•	 napotitev	delavca	na	delo	v	tujino	(slovenski	državljani,	državljani	tretjih	držav)
•	 plačevanje	prispevkov	v	gradbene	sklade
•	 najpogostejše	napake	pri	čezmejnem	opravljanju	storitev
•	 novosti,	ki	jih	prinaša	nov	avstrijski	zakon	o	preprečevanju	dampinga	pri	plačah	in	socialnih	prispevkih	v	primeru	

čezmejnega poslovanja
•	 vse	o	novem	Zakonu	o	čezmejnem	izvajanju	storitev
•	 pogoji	in	zahteve	za	podjetja,	ki	bodo	opravljala	čezmejno	delo	(tuji	delodajalci	in	naša	podjetja)
•	 pridobivanje	obrazca	A1	za	delavce	
•	 samozaposlene	osebe	in	delo	v	tujini	po	novem	zakonu
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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. DOBRA NALOŽBA MIT ALI REALNOST, PRILOŽNOST ALI IZZIV?
KDAJ:  	23.5.2017 ob 12. uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

2. KAKO OPRAVLJATI STORITVE V DRUGIH DRŽAVAH EU, NOVOSTI V LETU 2017 IN PREDSTAVITEV  ZAKONA O ČEZMEJNEM IZVA-
JANJU STORITEV
KDAJ:  	1.6.2017 ob 11. uri na OOZ Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 4, Šmarje pri Jelšah

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

•	 evidence,	ki	se	bodo	vodile	za	kršitelje	zakona,	nadzor,	kazni	in	globe

Čas trajanja:  4 šolske ure in 15 minutni odmor

Pogoji udeležbe:
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK POD-
JETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena semi-
narja 109,80 EUR z DDV. Znesek do 29.5.2017 nakažite na TRR OOZ Celje številka: 6000 0000 0413 097, LON, 
d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržuje-
mo pravico do odpovedi. 

V A B I L O VSEM ČLANICAM OOZ CELJE
na srečanje in druženje Sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje in Regijskega sveta poslovnih žensk in 
podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor, ki bo

v torek,  16. maja 2017, ob 16.00 uri,
v prostorih podjetja  KOZMETIKE AFRODITA, Rogaška Slatina, Kidričeva 54

Ogledale si boste predstavitev podjetja in se seznanile s tematiko vsakodnevne nege kože in izbire prave 
kozmetike, še pred družabnim srečanjem pa boste lahko opravile nakupe zase. Več o programu na spletni 
strani http://www.ooz-celje.si/2017/04/v-maju-vabilo-clanice-ooz-celje-v-afrodito/.  

Verjamemo, da si boste vzele čas za ogled in druženje, izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Z veseljem 
pričakujemo vaše OBVEZNE PRIJAVE najkasneje do 8.5.2017 na mail: tatjana.stinek@ozs.si. V primeru 
zadostnega števila prijavljenih članic OOZ Celje  bomo organizirali skupni prevoz izpred OOZ Celje, o 
čemer vas bomo pravočasno obvestili.
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KREPITEV TEMELJNIH IN  
P O K L I C N I H  
 KOMPETENC ZAPOSLENIH 
V SAVINJSKI REGIJI 

 
 
 
 
V okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji vas JESENI 

vabimo k udeležbi v naslednjih BREZPLAČNIH PROGRAMIH: 
 

- RAČUNALNIŠTVO začetni in nadaljevalni program 
- OFFICE 365 (pisarniška zbirka orodij) 

- EXCEL začetni in nadaljevalni program 
- WORD začetni in nadaljevalni program 

- DIGITALNA FOTOGRAFIJA 
- KOMUNIKACIJA V TUJEM JEZIKU (angleščina ali nemščina, začetni ali nadaljevalni program) 

 
Pogoji za vključitev: starejši od 45 let, zaposleni in z največ dokončano srednjo šolo. 

Programi so od 50 do 60 urni. Pričakuje se zanesljiva udeležba, pridobljeno znanje pa se ne 
ocenjuje. Slušatelji ob koncu programa dobijo ustrezno potrdilo. 

 
Informacije in prijave: mic@sc-celje.si ali 03 428 58 26. 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec april 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2017 1.581,37 
€. (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in pri-
spevkov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2017(Ur.l. RS št. 
79/2016):

  

nad do

668,44 16%

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

1.700,00 4.000,00 385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 2.477,03

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2017 dalje znaša  804,96 €  (Ul.RS 62015 in 
92/2015).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec APRIL 2017 upoštevajte 
upoštevajte 18 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 160 ur. 
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po 
Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
•	 članarina	obrtno-podjetniški	 zbornici	 (obvestilo	o	višini	 in	

načinu plačila prejmete od OZS)
•	 prispevek	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje	od	1.	4.	

2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), 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 8,31 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,93 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
•	 PDP	-	proračun države   SI56  0110-0888 1000030
•	 PDP	–	ZPIZ  SI56   01100-8882000003
•	 PDP	–	ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21   (168) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –april 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 950,80  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.    3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ    355,36 2.118,71

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače: 58 % od  
PP2016     1.584,66 EUR = 919,10 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); 1.584,66 EUR x 3,5 = 5.546,31 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne 
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

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

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega raz-
merja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. 
do vključno 28. 2. 2017 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek 
povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2016 do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za 
leto 2015 znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 
znaša 1.584,66 eur). 

V primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 804,96 EUR, je za potrebe pravilnega 
obračuna prispevkov potrebno k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini  19,06 EUR in od 
zneska  824,02 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.
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Pristopnica 
MojObrtnik.com za člane OZS
 Sem član OZS             Želim postati član OZS

Naziv podjetja:  ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................  

Sedež podjetja:  ....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Davčna številka:  ....................................................................................................................................................

Davčni zavezanec:   DA     NE

Kontaktna oseba:  .................................................................................................................................................

Telefon:  ..........................................................................................................................................................................

E-pošta:  ........................................................................................................................................................................
V okviru MojObrtnik.com želim vključiti:
 Spletno predstavitev. Brezplačno.
 Povpraševanje. Letna naročnina znaša 90 evrov*.
  SOS obrtnik. Brezplačno. Možna je le, v kolikor ste naročeni na Povpraševanje.
  Obrtniške groše. Provizija znaša 9% od prodane vrednosti.
*  Prodaja je namenjena pravnim osebam. Cene ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV je 22%.

S podpisom se strinjam s Splošni pogoji poslovanja MojObrtnik.com, ki so dostopna na www.
mojobrtnik.com. Naročniško razmerje se sklene za eno leto in se vsako leto avtomatično 
podaljša za še za eno leto. Odpove se pisno z odjavo poslano na info@mojobrtnik.com 
najkasneje tri mesece pred potekom razmerja. Soglašam, da OZS in OOZ obdelujeta moje 
osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1) 
ter internimi akti OZS in OOZ, z namenom obveščanja o ponudbi in ugodnostih oziroma za 
namene neposrednega trženja storitev in produktov MojObrtnik.com; vse tudi preko zgoraj 
navedenega E-naslova. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OZS, Celovška 
71, 1000 Ljubljana, s pripisom: neposredno trženje - odjava zahtevam, da OZS in/ali OOZ v 15 
dneh preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja.

  Povpraševanje. Želim vključiti 90-dnevno brezplačno preizkusno obdobje. 
Na vaš poštni naslov vam bomo poslali račun s podatki za nakazilo. V kolikor 
boste vključili brezplačno obdobje povpraševanja, vam bomo ponudbo poslali 
pred iztekom brezplačnega obdobja. 
Vaše naročniško razmerje bo aktivirano po prejemu plačila letne naročnine.  
O vklopu vas bomo obvestili.
Ker še nisem član, s podpisom izjave postanem po lastni volji član OZS in OOZ (v 
nadaljevanju: OOZ) in sprejemam pravice in obveznosti, kot izhajajo iz Obrtnega 
zakona (Ur. list RS, št.   40/04 ObrZ-UPB1 in nasl.), Statuta in ostalih aktov OZS in 
OOZ, katerih spremembe me zavezujejo.

V/na  .......................................................................................................................................................

dne  ..........................................................................................................................................................

Podpis ....................................................................................................................................................

Pristopnico prosimo pošljite na na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Moj Obrtnik, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Moj obrtnik – največji slovenski portal za povezovanje obrtnikov z njihovimi kupci

Pridružite se kolegom, ki že sprejemajo 
Obrtniške groše!

Obrtniški groš je novost na našem trgu. Gre v bistvu za 
darilni bon, ki ga uporabnik kupi na MojObrtnik.com/
gros in ga podari. Sprejemate ga lahko tudi vi, le v sis-

tem morate vstopiti, kar storite s pomočjo spodnje prijavnice. 
Uporabnik portala Moj obrtnik kupi Obrtniški groš in ga 

podari, obdarjenec pa izbere storitev ali izdelek iz ponudbe. 
Kupec se pri nakupu lahko odloči za namig, s čimer obdarjencu 
pove, katerega obrtnika si je zamislil. 

Izrabite priložnost za dodatno promocijo in posredno pro-
dajo proizvodov in storitev – vpišite se med tiste, ki sprejemajo 
Obrtniške groše! 

Med njimi je že podjetje FUF, fotografska dejavnost, Bran-
ko Furlanič s. p. iz Izole. Branko Furlanič je vsestranski fotograf 
z 20-letnimi izkušnjami. Slika za potrebe promocije, na primer 
za kataloge in spletne strani ter dokumentira najrazličnejše do-
godke, slovesnosti kot so krsti, obhajila, birme in poroke. Pred-
vsem njegova poročna fotografija je moderna in unikatna ter 
vključuje tako dokumentarne kot portretne fotografije. Čeprav 
ali pa ravno zato, ker je fotografija sproščenega, nasmejanega 
in veselega otroka zelo zahtevna fotografska tehnika, zelo rad 
sprejme tudi izziv družinske fotografije. 

Branko Furlanič takole opisuje svojo odločitev za vpis med 
kolege, ki sprejemajo Obrtniški groš: »Za Obrtniške groše sem 
se odločil zato, da bi svojo dejavnost in svoje delo predstavil 
širši javnosti, predvsem pa tudi kolegom obrtnikom in njiho-

vim družinam iz drugih koncev Slovenije. Ta dodatna brez-
plačna promocija je izjemna priložnost za širjenje imena med 
obrtniki. Prejemniki lahko Obrtniški groš izrabijo za vse moje 
fotografske storitve, ki jih izvajam povsod po Slovenije, pa tudi 
v tujini, na primer v Italiji, Avstriji ali Švici.« 


