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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 

poravnane 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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Kaj GDPR prinaša obrtnikom in podjetnikom?

Obvestilo!
Obveščamo vas, da v mesecu juliju in avgustu ne bomo izdali glasila Informacije. Podatke za izplačila plač, obračun 
prispevkov in druge aktualne informacije bomo sproti objavljali na spletni stran www.ooz-celje.si, zato vas vabimo k 
ogledu.

Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se 
evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od 
25. maja 2018 dalje uporablja neposredno. V nadaljevanju 
bomo na preprost način prikazali, kaj pravzaprav GDPR za 
obrtnike in podjetnike prinaša. Pri tem pa gre opozoriti, 
da imamo v Sloveniji zakonodajo na področju varstva 
osebnih podatkov že od leta 2005. V splošni javnosti se 
je v zadnje pol leta ustvarilo zmotno prepričanje, da bo 
od 25. maja vse drugače zaradi GDPR, vendar to povsem 
ne drži. Trenutno veljavni ZVOP-1 že sedaj obrtnikom 
in podjetnikom nalaga številne obveznosti, GDPR pa 
nekatere izmed njih le dopolnjuje, predvsem pa prinaša 
več pravic fizičnim osebam.

I. Katero podjetje/organizacija mora 
imenovati pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov (DPO)?

DPO morajo imenovati:
1. Javni organi in telesa (trenutno so po ZVOP-1 to 

državni organi, organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil, javne agencije, 
javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni 
visokošolski zavodi in samoupravne narodne 
skupnosti).

2. Podjetja, katerih temeljne dejavnosti zajemajo 
dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove 
narave, obsega in/ali namenov posameznike redno 
in sistematično obsežno spremljati.

Sem sodijo banke, zavarovalnice, operaterji elektronskih 
komunikacij, trgovci s klubi zvestobe, kadrovske agencije, 
spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za 
obdelavo osebnih podatkov posameznikov (npr. sistemi 
za upravljanje podatkov kupcev in njihovo profiliranje 
(upravljanje odnosov s strankami – angl. CRM), zdravstveni 
IT sistemi itd.), upravljanje telekomunikacijskega omrežja, 
zagotavljanje telekomunikacijskih storitev, ponovno 
ciljanje prek e-pošte, dejavnosti trženja, ki temeljijo na 
podatkih, oblikovanje profilov in točkovanje za namene 
ocene tveganja (npr. zaradi kreditnega točkovanja, 
določitve zavarovalnih premij, preprečevanja goljufij, 
odkrivanja pranja denarja), sledenje geografskemu 
položaju, na primer z mobilnimi napravami, programi 
zvestobe, oglaševanje na podlagi vedenjskih vzorcev, 
spremljanje podatkov o dobrem počutju, telesni 
pripravljenosti in zdravju prek nosljivih naprav, sistem 
televizije zaprtega kroga, povezane naprave, npr. pametni 
števci, pametni avtomobili, avtomatizacija doma itd. 

Proizvodna podjetja in druga podjetja, katerih 
temeljne storitve niso namenjene posameznikom, 

temveč drugim podjetjem in ki ne vključujejo obsežne 
obdelave osebnih podatkov, niso dolžna imenovati 
DPO. Primeri obsežne obdelave vključujejo: 
•	 obdelavo podatkov o bolnikih s strani bolnišnice v 

okviru običajnega poslovanja; 
•	 obdelavo potovalnih podatkov posameznikov, ki 

uporabljajo sistem javnega mestnega prevoza (npr. 
sledenje prek vozovnic);

•	 obdelavo podatkov o zemljepisnem položaju strank 
mednarodne verige hitre prehrane v realnem 
času za statistične namene s strani obdelovalca, 
specializiranega za zagotavljanje teh storitev;

•	 obdelavo podatkov o strankah s strani zavarovalnice 
ali banke v okviru običajnega poslovanja;

•	 obdelavo osebnih podatkov za oglaševanje na 
podlagi vedenjskih vzorcev prek iskalnika in

•	 obdelavo podatkov (vsebine, prometa, položaja) s 
strani ponudnikov telefonskih ali internetnih storitev.

DPO ne more biti zastopnik podjetja/organizacije.

3. Tista podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno 
obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih 
podatkov, ki sodijo med t.i. posebne vrste podatkov 
– klinični centri, bolnišnice in klinike, zdravstveni in 
socialno-varstveni zavodi, ponudniki zdravstvenih 
informacijskih sistemov in storitev, zapori in 
prevzgojni zavodi.Posamezen zasebni zdravnik, 
zobozdravnik ali odvetnik ne bo dolžan imenovati 
pooblaščene osebe.

Kadar podjetje prostovoljno imenuje DPO, bodo za njeno 
imenovanje, položaj in naloge veljale enake Zahteve, kot 
če bi bilo imenovanje obvezno. 

II. Bomo še vedno morali prijavljati 
zbirke osebnih podatkov v register 
Informacijskega pooblaščenca?

Dobra novica – prijava od 25. maja dalje ni  več 
obvezna!

III. Kako pa je s katalogi – moramo še vedno 
voditi opis zbirk osebnih podatkov, ki jih 
imamo? 

Tako je, voditi morate evidence dejavnosti obdelave, 
kar pomeni popis zbirk osebnih podatkov, v katerem 
vsako zbirk opišete (ime, vrste podatkov, pravne podlage 
itd.). Podatkov namreč ne moremo ustrezno varovati, če 
nismo nikoli preverili (in popisali), katere osebne podatke 
sploh zbiramo in uporabljamo. Ta obveznost bo po GDPR 
veljala ne le za upravljavce, ampak tudi za obdelovalce, 
kot npr. podjetja, ki drugim nudijo storitve obdelav 



JUNU 20184

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

4

osebnih podatkov (npr. računovodski servisi, IT storitve, 
klicni centri, storitve gostovanje ali hrambe podatkov 
ipd.). OZS je pripravila vzorec popisov zbirk osebnih 
podatkov, ki ga naročite na www.svetovanje.si. 

IV.  Moramo z zunanjimi ponudniki še vedno 
imeti pisne pogodbe? 

Da, še vedno. Novost pa je ta, da vas morajo vaši 
pogodbeniki obvestiti, ali in katere podizvajalce 
uporabljajo, čemur pa lahko kot naročnik storitev vedno 
ugovarjate. Pogodbe morajo vsebovati več varovalk, ki 
jih prinaša GDPR. Pogodbo potrebujete v primeru, da 
zunanjemu obdelovalcu pošiljate kakršne koli osebne 
podatke (od zaposlenih in drugih fizičnih oseb, kot so na 
primer izžrebani nagrajenci ipd.). Taki zunanji ponudniki 
so računovodski servisi, IT podjetja, ....) OZS je pripravila 
vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov po GDPR, 
ki ga naročite na www.svetovanje.si. 

V. Kaj pa pravilnik o zavarovanju oz. 
varnostnih postopkih – je obvezen? 

GDPR izrecno ne zahteva posebnega pravilnika, v 
katerem opišete varnostne ukrepe. Če pravilnik že imate, 
predvsem preverite, ali se njegove določbe res izvajajo v 
praksi. Nikakor ne kopirajte kar tako vzorcev pravilnikov, 
če nekaterih varnostnih ukrepov sploh ne uporabljate.

VI. Privolitev 
Glede privolitve je največ vprašanj. Privolitve za 
pošiljanje tržnih vsebin ne potrebujete od strank oziroma 
naročnikov, ki so pravne osebe ali s.p.ji. Privolitev morate 
imeti le od fizičnih oseb! Navajamo nekaj primerov, kdaj 
privolitev fizične osebe ni potrebna: 
- Če imate za zbiranje osebnih podatkov zakonsko 

podlago. To na primer na področju delovnih 
razmerij določa Zakon o evidencah na področju 
dela in socialne varnosti, po katerem morate zbirati 
podatke o delavcih (ime, priimek, osebni račun, 
davčna številka, EMŠO, število otrok do 15 let za 
določanje letnega dopusta, pretekla delovna doba 
ipd.). Za pridobivanje teh podatkov ne potrebujete 
posebnega pisnega privoljenja delavca, saj vam 
zakonodaja nalaga, da te podatke morate zbrati. 
Nikakor pa ni dovoljeno zbirati osebnih podatkov, 
ki niso potrebni za opravljanje dela na določenem 
delovnem mestu. Za pisarniškega delavca ne smete 
zahtevati višine in teže ter krvne skupine. V kolikor 
zaposlujete manekenko za delo fotomodela, pa 
lahko zahtevate tudi njene fotografije, ker jih morate 
pokazati svojim strankam, saj je videz ključnega 
pomena za to delovno mesto.

- Klicala vas je stranka in se v torek ob 17 uri naročila 
na barvanje in striženje las. Ker imate v torek čas že 
ob 15 uri, bi jo radi povprašali, ali ji mogoče ta termin 
bolj ustreza. Za klica na mobilno številko za namen 
oprave posla (naročilo ali prenaročilo) ne potrebujete 
privolitve stranke! Potrebujete jo, če ji boste na 
mobilno številko pošiljali pošto s tržno vsebino (na 
primer akcijo nakupa šamponov ali vaših storitev). 

- Elektronsko pošto s tržno vsebino lahko pošiljate 
na splošne maile (info@podjetje.si) in za to ne 

potrebujete pisne privolitve.

V vseh primerih, pri katerih privolitev potrebujete in ste 
jo dobili v preteklosti, pa mora izpolnjevati zahteve 
po GDPR. Če na katerokoli vprašanje odgovorite z NE 
pomeni, da četudi privolitve že imate od prej, nimate 
ustreznih privolitev:

- Ali so bile privolitve pridobljene prostovoljno?
- Ali imate dokaz o tem, kdaj in kje je bila privolitev 

podana?
- Ali so bila potrditvena okenca vnaprej prazna 

(neobkljukana)? Na primer ___(okence) DA
- Ali je privolitev informirana, kar pomeni, ali je bil 

posameznik ustrezno seznanjen, komu zaupa osebne 
podatke, katere osebne podatke in za katere namene 
(pošiljanje mesečnih obvestil o novih izdelkih, za 
izvedbo določenega dogodka, za obveščanje o 
popustih in ugodnostih ipd.)?

- Ali je bila privolitev podana aktivno, kar pomeni s 
klikom na gumb, podpisom ipd.?

- Ali je bil posameznik ustrezno obveščen o svojih 
pravicah glede osebnih podatkov?

- 
Bistveno je, da je privolitev dana prostovoljno, sicer ne 
gre za privolitev. Če uporabljate privolitve s potrditvenimi 
okenci, le-ta ne smejo biti vnaprej izpolnjena (obkljukana).

Prav tako je potrebno določiti rok hrambe podatkov ter 
posameznike tudi ustrezno obvestiti. Posameznike je 
potrebno obvestiti tudi o možnostih vpogleda, izbrisa, 
preklica, popravka in prenosa osebnih podatkov. V 
sklopu privolitve je potrebno navesti tudi kontaktno 
osebo, na katero se posamezniki lahko obrnejo v primeru 
zahtevkov za izbris osebnih podatkov (na primer info@
podjetje.si). OZS je pripravila vzorec privolitve po GDPR, 
ki ga naročite na www.svetovanje.si.  

Katere omejitve v delovnih razmerjih veljajo že sedaj 
po ZVOP-1, in jih ne prinaša GDPR? 
- Zasebno telefonsko številko in zasebni e-naslov je 

dovoljeno hraniti in zbirati samo s pisno privolitvijo 
zaposlenega.

- Delodajalec nima splošne pravice fotografirati svojih 
zaposlenih (na odmoru, družabnih dogodkih ipd.) 
brez njihovega soglasja. Hramba fotografij zaposlenih 
je prepovedana. V kolikor imate zaposlene, ki 
jih fotografirate vi ali drugi, jim to zapišite v opis 
delovnega mesta (poroke, catering, ipd.).

- Prošenj kandidatov za zaposlitev po zaključenem 
izbirnem postopku ne smete hraniti in jih morate 
uničiti. Tiste, ki so bile poslane po elektronski pošti, 
jih morate izbrisati. Prošnje lahko nadalje hranite le, 
če od kandidata pridobite ustrezno pisno privolitev. 

- Neaktivne poštne predale od bivših zaposlenih 
morate deaktivirati.

- Kopij osebnih dokumentov ne smete hraniti v 
personalni mapi zaposlenega, v kolikor nimate 
njegovega izrecnega pisnega soglasja.

- Za preverbo ali ima zaposleni veljavno vozniško 
dovoljenje zadostuje vpogled vanj in kopije 
ne smete hraniti, razen če imate izrecno pisno 
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privoljenje zaposlenega. Dolžnost delavca je, da vam 
sporoči vsakršno spremembo, ki bi lahko vplivala na 
izpolnjevanje njegovih delovnih obveznosti.

- Kopije rojstnih listov otrok, ki jih potrebujete za 
odmerjanje letnega dopusta lahko hranite toliko 
časa, dokler ima delavec pravico do dodatnega 
dneva letnega dopusta za otroka, starega do 15 let. 
Ko mu ta pravica več ne gre, morate kopijo uničiti.

- Dokumentacijo nekdanjih zaposlenih je potrebno 
uničiti, razen dokumentacije, ki jo je potrebno hraniti 
trajno (pogodba o zaposlitvi, M-obrazci, potrdila 
o zdravniških pregledih, usposabljanju za varno 
delo, obračuni plač, ipd.). Nekatere dokumente 
lahko hranite do poteka zastaralnih rokov (v zvezi 
s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti iz 
delovnega razmerja). Psihometrične teste morate 
uničiti takoj po prenehanju delovnega razmerja.

- Preverjanje diagnoze delavca pri zdravniku ni 
dopustno. Delodajalec je upravičen le do informacije 
o režimu bolniškega staleža.

- Če je delavec odsoten (bolniška, dopust) je 
nedopustno nastaviti avtomatsko posredovanje 

elektronske pošte na drugega sodelavca. Potrebno 
je nastaviti odzivnik za odsotnost.

Zaradi GDPR ni potrebno sklepati novih pogodb o 
zaposlitvi 
GDPR je povzročila, da so se mnogi okvalificirali za 
poznavalce zakonodaje na področju varstva osebnih 
podatkov. Posledica je, da obrtnikom in podjetnikom 
podajajo napačne informacije in prodajajo vzorce, ki 
jih le-ti ne potrebujejo. V zadnjem času imamo veliko 
vprašanj na temo, ali morajo delodajalci z delavci skleniti 
nove pogodbe o zaposlitvi, češ, da jim to nalaga GDPR? 

NE. Delodajalci lahko podatke o delavcih zbirajo, saj jim 
podlago za to daje Zakon o evidencah na področju dela 
in socialne varnosti (ZEPDSV).  Delodajalec od delavca ne 
potrebuje prostovoljne privolitve, kot jo določa GDPR. 
Vsaj za podatke, ki jih zbira na podlagi ZEPDSV, ne. V 
kolikor pa bi podjetje (delodajalec), ki prodaja pralne 
stroje, želel svojim zaposlenim pošiljati sporočila s tržno 
vsebino, v smislu „v mesecu maju 20% popust na pralne 
stroje“, pa potrebuje prosotovoljno privolitev.

          Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

 

Na poslovnem srečanju v Rogaški Slatini o izzivih 
ženskega podjetništva 
Od leta 2001 imajo podjetnice svoj mednarodni 
dan, ki se praznuje vsak tretji petek v mesecu maju. 
Evropska unija podpira žensko podjetništvo, vendar 
je kljub temu število podjetnic v državah EU mnogo 
nižje od števila podjetnikov. 

Mrežno – podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina 
je ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva v 
Aninem dvoru v Rogaški Slatini organiziral mednarodno 
poslovno srečanje. Kot je uvodoma povedala direktorica 
inkubatorja Branka Aralica, se ženske podjetnice 
srečujejo z mnogimi ovirami, kot so različne oblike 
diskriminacije zaradi spola, pomanjkanje informacij, ožja 
socialna mreža ter pogostokrat stereotipi o vlogi ženske: 
žena-mama-gospodinja. Dogodek je bil organiziran z 
namenom, da udeleženke spoznajo karierne poti svojih 
kolegic podjetnic ter navežejo nove poslovne stike.  

Podatki Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) 
kažejo, da je bilo v letu 2014 med vsemi podjetniki znotraj 
držav EU le 36 odstotkov novih in nastajajočih podjetnic, 

v Sloveniji pa manj kot 34 odstotkov. Delež med že 
delujočimi podjetnicami v letu 2014 je bil v Sloveniji 
malo manj kot 30 odstotkov, v državah EU pa nekaj čez 
33 odstotkov. 

Zbrane je nagovoril Zdravko Počivalšek, minister  RS 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter povedal, da 
je Slovenija med EU državami na 22. mestu po deležu 
ženskega podjetništva. Na Ministrstvu za gospodarstvo 
želijo ženskam olajšati pot v podjetništvo, zato preko 
javne agencije SPIRIT to področje spodbujajo z več 
ukrepi, eden izmed njih je podjetniško usposabljanje 
brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo. Vzpodbudno 
je, da 83 % udeleženk že izvedenega usposabljanja stopa 
po lastni podjetniški poti. Izrazil je prepričanje, da se bo 
v podjetništvo v prihodnje podalo še več žensk ter vsem 
zaželel veliko poguma ter uspeha na poti novih izzivov.

V nadaljevanju so se v treh pogovorih predstavile 
podjetnice – zvezde lokalnega podjetniškega okolja, 
zvezde iz sosednjih podjetniških okolij ter zvezde na 
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Celjske podjetnice z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Počivalškom (foto: arhiv OOZ Celje)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

globalnem trgu. Podjetnice - zvezde lokalnega okolja 
Nataša Černelič (Narent d.o.o.), mag. Darija Trunk 
Štraus (Sklad NEK, Inter Mak d.o.o.) in dr. Marinka Vovk 
(Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina), so bile 
enotnega mnenja, da je slovensko poslovno okolje takšno, 
da so ženske podcenjene v sposobnostih in znanju. 
Poudarile so, da je na njihovih uspešnih poslovnih poteh 
bil odločilen pogum, vztrajnost, jasno zastavljeni cilji in 
vizija, zaupanje vase in podpora najbližjih, delavnost, 
poštenost ter sposobnost usklajevanja družinskega in 
poslovnega življenja.

Uspešni podjetnici iz sosednje Hrvaške Sanela Dropulić 
in Janja Pavetić sta ocenili, da so za uspeh pomembni 
globalna vizija, izkušnje, motivacija, zaupanje v svoj 
proizvod ali storitev, povezovanje s pozitivnimi ljudmi, 
radovednost in vsakodnevno učenje. »Edina ovira za naš 
uspeh je v naših glavah.«

Med slovenskimi podjetnicami, ki delujejo na globalnem 
trgu, so se predstavile Judita Železnik (zastopala je 
Kozmetiko Afrodita d.o.o.), Sonja Šinigoj (SAOP d.o.o.) in 
Irena Linasi Rogač (Tim Valores, d.o.o.). Po njihovem je 
pomembno  veselje do dela z ljudmi, sprejeti vse možnosti 
in jih spremeniti v priložnosti, postaviti prioritete, biti 
pošten in držati obljube, zavedati se pomena sodelavcev 
in komunikacije z njimi ter dejstva, da smo povezani 
močnejši. 

Na srečanju je bila podpisana Deklaracija o ženskem 
podjetništvu v Sloveniji, s katero se podpisniki zavzemajo 
za razvoj družbe enakih možnosti z odpravo vseh 
oblik diskriminacije po spolu, za spodbujanje žensk 
za vključevanje v žensko podjetništvo in pridobivanje 
novih znanj, za razvoj podpornega okolja ženskemu 

podjetništvu ter za promocijo ženskega podjetništva v 
šolskem sistemu na vseh nivojih izobraževanja. 

Ob zaključku  je mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT 
Slovenija izrazila prepričanje, da je v Sloveniji veliko 
podjetniških priložnosti za ženske, ki jih bodo ob podpori 
različnih ukrepov lahko izkoristile ter svoje ideje uspešno 
spremenile v posel. 

Dogodka so se udeležile tudi celjske podjetnice:
Ursula Kantužer s.p.: »Ob svetovnem dnevu ženskega 
podjetništva nam je čudovito vzdušje s svojo podporo še 
dodatno polepšal minister za gospodarstvo g. Zdravko 
Počivalšek z besedami, da  smo v eni osebi ženske v 
podjetništvu tudi žene in podpornice treh vogalov doma. 
Organizatorji so se izjemno potrudili in vrhunsko izpeljali 
pozitivno poslovno srečanje v duhu sporočila, da ni ovir 
za žensko energijo in ni neuspeha, je samo uspeh in 
naučena lekcija.«
Violeta Štojs s.p.: »Čudovite in dobro izbrane 
navdihujoče govornice, neverjetna pozitivna ženska 
energija, odlična priložnost za navezavo novih osebnih in 
poslovnih stikov z uspešnimi ženskami, ob zaključku pa 
dogodek popestren z zanimivim obiskom Afrodite.«
Katarina Hohnjec, Hoby les d.o.o.: «Zanimiv izbor gostij 
iz Slovenije in Hrvaške, pohvalno, da je dogodek obiskal 
minister, druženje žensk z enakimi poslovnimi izzivi in 
izmenjava dobrih ter na žalost tudi slabih praks.«
Mirjam Pavčnik, Feroda d.o.o.: »Odlična organizacija 
dogodka z zanimivo vsebino, govornice so nam s svojo 
energijo in pozitivno naravnanostjo dale vzpodbudo za 
naše delo v prihodnje.«

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik
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Obisk “Frauenhilfe in Westfalen” v Celju 

V sredo, 23. maja smo v Celju gostili 
skupino 28 žensk iz organizacije 
“Frauenhilfe in Westfalen” iz 
različnih krajev regije Vestfalije, ki 
so na obisku v Sloveniji (Ljubljana, 
Maribor in Celje) in spoznavajo 
življenje v Sloveniji, s poudarkom 
na spoštovanju človekovih pravic, 
enakosti po spolu in položaj žensk 
v Sloveniji. V Večgeneracijskem 
centru Celje smo jim predstavili 
družbeno ekonomski položaj Celja s 
poudarkom storitvah in programih 
socialnega varstva gospodarstva in 
ženskega podjetništva.

Skupino so sprejele Suzi Kvas, 
direktorica Javnega zavoda Socio 
in Alenka Vodončnik, predsednica 
Sekcije podjetnic in obrtnic pri 
Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Celje in mentorica ženskega 
podjetništva pri Evropski komisiji 
(DG Enterprenurship and Industry), 
Martina Rečnik, sekretarka Območno 
obrtne podjetniške zbornice Celje 
OOZ Celje in Uršula Kantužer, 
podjetnica ter članica zbornice.

Alenka Vodončnik je predstavila 

ekonomski položaj žensk v Celju 
in regiji, položaj žensk podjetnic in 
delovanje Sekcije v okviru Območno 
obrtne podjetniške zbornice Celje 
OOZ Celje. Najnovejše raziskave 
v državah članicah OECD kažejo, 
da so mala in srednja podjetja 
pomemben vir zaposlovanja, inovacij 
in ekonomskega razvoja in žensko 
podjetništvo postaja  pomembna 
sila, katere prispevek pa bi lahko bil 
še večji.

Ženske v Sloveniji predstavljamo 
skoraj polovico vseh zaposlenih in 
prav tako kot moški večinoma delamo 
polni delovni čas. Kljub povprečno višji 
izobrazbi teže najdemo zaposlitev, se 
redkeje samozaposlujemo, zasedamo 
nižja delovna mesta in imamo 
pogosto manjše karierne možnosti 
kot moški ter smo glede na stopnjo 
strokovne usposobljenosti slabše 
plačane. Razlike med spoloma v 
stopnji zaposlenosti, brezposelnosti 
in samozaposlenosti, plačah za 
enako delo ali delo enake vrednosti, 
zaposlitvah za določen čas ter 
horizontalna in vertikalna segregacija 
so kazalci diskriminacije na podlagi 

spola, ki se z izvajanjem različnih 
mehanizmov, programov in projektov 
počasi izboljšuje.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega 
življenja je eden najpomembnejših 
pogojev za uveljavljanje enakih 
možnosti spolov v družbi, še posebej 
pri zaposlovanju in na trgu dela. 
Problem usklajevanja zasebnih in 
poklicnih obveznosti se kaže pri 
porabi in delitvi časa, upoštevanju 
zasebnih potreb v poklicni sferi in 
pri usklajevanju potreb zasebnega 
oziroma družinskega življenja s 
poklicnimi aktivnostmi žensk in 
moških.

Suzi Kvas je udeleženkam skupine 
predstavila socialno varstvene 
programe, ki jih izvaja Javni zavod 
Socio v Mestni občini Celje in regiji 
s poudarkom na zagotavljanju 
socialnega varstva posameznikom iz 
najbolj ranljivih ciljih skupin. Storitve 
pomoči posameznikom in družini 
obsegajo: osnovno socialno oskrbo 
brezdomcev, pomoč nosečnicam in 
materam z manjšimi otroki, podpora 
in sodelovanje pri nacionalnih 

Foto: A. Vodončnik
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Foto: A. Vodončnik

projektih na področju varovanja 
in krepitve zdravja prebivalstva,  
koordinacija programov na področju 
odvisnosti od drog in druge socialno 
varstvene storitve. Z namenom, da 
bi uporabnikom storitev pomoči 
posameznikom in družini omogočili 
razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje 
ter izboljšanje socialnih zmožnosti.

Zaključna ugotovitev druženja je 
bila, da je Celje mesto, ki imajo 
posluh za občane na področju 
prepoznavanja lokalnih potreb, 
zagotavljanja gospodarskih pogojev 
in vključenosti žensk v gospodarstvu 
ter zagotavljanja socialnega varstva 
najbolj šibkim skupinam občanov.

Alenka Vodončnik, 
predsednica sekcije podjetnic in 

obrtnic OOZ Celje

Tiskarna Koštomaj, podjetje za proizvodnjo in promet 
grafičnih proizvodov, d.o.o. -  33-letna tradicija 
poslovanja družinskega podjetja

Družinsko podjetje iz Celja se je 
v 33-letnem delovanju razvilo iz 
popoldanske obrti ustanovitelja 
v uspešno, moderno opremljeno 
tiskarno. S širitvijo proizvodnje 
in celovito grafično ponudbo od 
svetovanja, priprave grafičnega 
oblikovanja tiskovine, pregleda 
naročnikovih datotek, ofsetnega 
in digitalnega tiska, dodelave in 
dostave ter z lastno inovativnostjo, 
kakovostjo in zanesljivostjo se je 
podjetje uveljavilo na slovenskem 
trgu ponudnikov grafičnih storitev. 
Tiskarna Koštomaj d.o.o. izhaja iz 
obrti Marjana Koštomaja leta 1985, 
začetki pa segajo vse do leta 1981, 
ko je gospod začel s popoldansko 
obrtjo s podporo žene v garaži 
svojih staršev na Ljubečni. Marjan 
Koštomaj, direktor podjetja: » Po 
končani grafični šoli sem izkušnje 
pridobival v podjetjih Celjski tisk, 
Fotolik in v tiskarni Obrez. Zaradi 
velikega povpraševanja po izdelkih 
sem se odločil za popoldansko obrt. 
Začetki so bili zelo težki, ker je bilo 
izredno malo možnosti za nakup 

tiskarskih strojev.«  Zaradi velikega 
povečanja obsega dela pa se je leta 
1988 zaposlila v podjetju tudi žena 
Elizabeta.

Ksenija Tacer, prokuristka: » Spomnim 
se, da smo imeli med prvimi v Sloveniji 
telefaks. Za tiste čase je to pomenilo 
nekaj izrednega, saj nam je olajšal 

komunikacijo s strankami.« Leta 2006 
so celotno proizvodnjo preselili v 
nove poslovno - proizvodne prostore 
na lokacijo v Medlog pri Celju, kjer 
hranijo tudi stare stroje iz začetka 
poslovanja in kjer  stene krasijo poleg 
drugih likovnih del tudi ustvarjanja 
najmlajše generacije – vnukov 
ustanovitelja podjetja.  Podjetje se je 

Kolektiv podjetja (foto arhiv OOZ Celje)
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Zaključene  so volitve v organe sekcij na  OZS za 
mandatno obdobje 2018-2022
Na osnovi sklepa o razpisu volitev v organe sekcij OZS in organe OZS za mandatno obdobje 2018-2022, ki ga je 
sprejela Skupščina OZS na 8. redni seji dne 23.1.2018, so se na volilnih skupščinah sestali poslanci sekcij, ki delujejo na 
OZS ter izvolili svoja vodstva. V organe posameznih sekcij OZS so bili izvoljeni tudi nekateri člani OOZ Celje, in sicer:
-  Peter Pišek -  predsednik sekcije za promet 
-  Rudi Rudnik s.p., krovstvo,kleparstvo,obdelava lesa,trgovina, - Rudi Rudnik -  predsednik sekcije kleparjev in 

krovcev 
-  Franc Meža, direktor in lastnik podjetja SEBA, d.o.o. - podpredsednik sekcije gradbincev pri OZS
-  Marko Razgoršek, direktor in lastnik podjetja Instalacije Razgoršek d.o.o. - član upravnega odbora sekcije 

instalaterjev-energetikov pri OZS
-  Zvonimir Meško, direktor in lastnik podjetja Avto center Celeia, d.o.o.- član upravnega odbora sekcije avtoserviserjev 

pri OZS
-  Katarina Hohnjec, HOBY LES d.o.o.- članica upravnega odbora sekcije lesnih strok.

Izvoljenim članom čestitamo in želimo uspešno delo!

posodabljalo z investicijami v strojno 
in tehnološko opremo, ki jo že nekaj 
let financirajo izključno z lastnimi 
sredstvi. Zadnjo investicijo so izvedli 
decembra 2017 z nakupom novega 
rezalnega stroja. 

Elizabeta Koštomaj, lastnica podjetja: » 
Vsi družinski člani smo že od samega 
začetka vpeti v delo podjetja. Sin 
Marjan je za diplomsko nalogo na 
FNT leta 2011 razvil spletno aplikacijo 
za evidenco delovnih nalogov v 
tiskarni in za spremljanje poteka 
proizvodnje. Vesela sem, da oba 
otroka: hči Ksenija kot prokuristka in 
sin Marjan na delovnem mestu vodje 
proizvodnje, nadaljujeta tradicijo 
našega podjetja. » Zavedajo se, da je 
uspeh podjetja odvisen od vlaganj 
v nove tehnologije in predvsem od 
kreativnih, motiviranih, usposobljenih 
in izobraženih zaposlenih, ki se znajo 
prilagoditi zahtevam in potrebam 
strank. Kakor širijo proizvodni program 
in kapacitete tako tudi skrbijo za 
nenehen razvoj kolektiva, ki šteje 6 
zaposlenih in prav vsi so izobraženi na 
grafičnem področju. 

Elizabeta Koštomaj, lastnica podjetja: 
"33 let je dolga doba in v teh 
turbulentnih časih se nam je do sedaj 
vse nekako izšlo tako, da smo se 
dobro uveljavili na slovenskem trgu 
ponudnikov grafičnih storitev. » Oba z 
možem sta kljub upokojitvi še vedno 
prisotna v vsakdanjem poslovanju. 
Ksenija Tacer, prokuristka:« V podjetju 
sem zaposlena že 21 let in sem 

ponosna, da imamo nekaj strank 
že od samega začetka poslovanja. 
Posebnost v izdelkih v podjetju 
predstavljajo Darsovi boni, ki smo jih 
tiskali skoraj 15 let vse do spremembe 
načina cestninjenja, saj nam je DARS 
na podlagi javnega naročila zaupal to 
delo. Trudimo se, da imamo stabilno in 
nadpovprečno dobro poslovanje, saj 
težimo k bonitetni odličnosti."

Podjetje je lastnik certifikata bonitetne 
odličnosti AAA, ki ga podeljuje 
mednarodna Bonitetna hiša Bisnode 
in spada med 7,2% najboljših 
pravnih subjektov v Sloveniji, ki se 
uvrščajo v razred A. Od prejema 
prvega tovrstnega certifikata se 
uvrščajo v podjetja s hitrejšim in 
lažjim poslovnim odločanjem z 
manj tveganja, kar jim je prineslo 
ključno diferencialno prednost pri 
poslovanju, saj s tem predstavljajo 
tako najbolj zanesljiv, kredibilen 
in nizko tvegan poslovni subjekt 
za sodelovanje s strankami, kupci, 
dobavitelji, zavarovalnicami, bankami 
in drugimi poslovnimi partnerji. 
Njihove stranke so zadovoljne, saj jim 

Družina od leve proti desni: Marjan, Elizabeta, Marjan in Ksenija (foto arhiv OOZ Celje)

tiskarna hitro in kakovostno izdela 
vizitke, letake, prospekte, kataloge, 
mape in ostali propagandni material, 
kuverte, etikete, samolepilne nalepke, 
koledarje, plakate, vabila, brošure. V 
njihovi ponudbi se nahaja tudi tisk 
številčenih in perforiranih obrazcev ter 
ostalih tiskovin iz papirja ali kartona.

Redno spremljajo podjetniške 
spodbude, pridobivajo informacije 
preko OOZ Celje in SPOT svetovanje 
SAVINJSKA. Udeležujejo se 
usposabljanj in izobraževanj ter 
obiskujejo specializirane sejme. Pred 
leti so sodelovali tudi v medpodjetniški 
povezavi podjetij s področja grafike – v  
lokalnem grafičnem grozdu – Cegrafu. 
Podjetje je družbeno odgovorno, 
kar dokazuje na eni strani stalnost 
in zadovoljstvo zaposlenih, na drugi 
strani pa številne prejete pohvale in 
zahvale za donacije raznim društvom 
v bližnji in širši okolici. Družinski člani 
kljub obilici dela v podjetju najdejo 
čas tudi za sprostitev: ženski del v 
ekološkem kmetijstvu in vrtnarjenju, 
sin v vožnji z motorjem, oče pa z 
zbiranjem oldtimerjev.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec MAJ 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec MAREC  2018  1.670,69 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur.l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2018 (Ur.l. RS št. 
69/2017):

  

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

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

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2018:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.109,74
 275,22 + (1.660,18 – 

(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 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 3.302,70 €

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 1.1.2018 dalje znaša  842,79 €  (Ur.l. RS 5/18).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAJ 2018 upoštevajte 
21 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 184 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. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), 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 8,59 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  25,78 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 € 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) 2 (16) 23 184
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 19 (152) 2 (16) 21 168
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 20 (160) 1 (8) 21 168
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 1 (8) 23 184
September 20 (160) 0 20 160
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 19 (152) 2 (16) 21 168
Skupaj 248 (1984) 13 (104) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – MAJ 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

976,17 5.694,33

1.626,95 EUR*  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp.    3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ    372,91 2.175,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP):  1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od  
PP2017   1.626,95 =   976,16 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); 1.626,95 x 3,5 =  5.694,33 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

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena  ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. 
člen  ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2018 znaša 54 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3. 2017 do 31.12.2017, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne 
plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur). 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2018 do 
28.2.2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 
1.584,66 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2018 
do 31.12.2018, znaša 878,55 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2017 znaša  1.626,95 €). (FURS)

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.
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