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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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Javno povabilo ZRSZ - Aktivni do upokojitve
Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo za za-
poslitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več. Subvencija 
znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za naj-
manj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas 
oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?
Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so prav-
ne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register 
Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter 
izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Predložijo lahko eno 
ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz 
ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 
Za koga lahko pridobite subvencijo?
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposel-
ni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v  evidenci ZRSZ. 

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih 
izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki pre-
jemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovar-
stvene prejemke. Pomembno: V program se ne morejo vključiti 
brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas že zaposleni. 
Kandidate delodajalci zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na te-
den). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši 
od 20 ur, lahko zaposlijo invalide v skladu z odločbo o invali-
dnosti. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. 
Zagotoviti je potrebno plačo in druge prejemke iz delovnega 
razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, naj-
dlje do 30.6.2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predloži-
tev ponudb. Več informacij: https://www.ess.gov.si/delodajalci/
financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-
upokojitve-2018-2020.

Vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih 
zunaj Republike Slovenije
Obveščamo vas, da lahko na zaprtem portalu eDavki (vstop s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom) zavezanec (pravna oseba, 
fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma 
njegova pooblaščena oseba odda  Prijavo za vpis podatkov v 
davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije 
(gl. pod »Ostale vloge, DR-Račun«). Zavezancem, ki so oziroma 
bodo odprli račun v tujini je s tem omogočena (poleg prijave 
tujega računa v papirni obliki - na obrazcih DR-02, DR-03 oz. 
DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, 
odprtem izven Republike Slovenije preko sistema eDavki.

V skladu z določbami Zakona o finančni upravi mora namreč 

 

vsaka oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh 
po nastanku spremembe sporočiti finančnemu uradu vse spre-
membe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni 
urad ne pridobi po uradni dolžnosti (med temi podatki so tudi 
podatki o računih, odprtih izven Republike Slovenije).Prijavi 
morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih 
zavezanec prijavlja (npr. scan pogodbe o odprtju bančnega 
računa, bančne kartice, ipd.). V kolikor bodo za vpis v davčni 
register potrebne dodatne informacije (o podatkih, navedenih 
na obrazcu DR-Račun), bo finančni urad pozval zavezanca, da 
predloži dodatna dokazila (ne glede na status obrazca DR-Ra-
čun – Obdelan (uspešno)). 
    Vir: www.fu.gov.si

Javni razpis - Po kreativni poti do 
znanja 2017–2020
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 
28. septembra 2018 na svoji spletni strani objavil Javni razpis 
projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lo-
kalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 
2017 – 2020, 2. Odpiranje (PKP). V okviru projektnih aktivno-
sti študenti pod mentorstvom proučujejo različne kreativne 
in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega 
okolja, na vsakem projektu pa mora sodelovati tudi vsaj ena 
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posame-
znik. 

Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in pove-
zovanja visokošolskega sistema z delovnim okoljem, izvaja-
nje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraže-
vanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Pozitivni 
učinki projekta PKP (na podlagi preteklih izkušenj):
- podjetjem oziroma predstavnikom gospodarstva ali nego-

spodarstva PKP projekti ponudijo sveže ideje, nove rešitve za 
izzive in vprašanja, ki jih oblikujejo s pomočjo inovativnih in 
neobremenjenih študentov ter strokovnjakov iz visokošol-

stva. Hkrati pa projekti ponudijo priložnost za izbor dobrega 
kadra, ki ga podjetje potrebuje, saj v času izvajanja podjetnik 
spozna kompetence, znanja in veščine študenta, s katerim se 
lahko sodelovanje nadaljuje tudi po izteku projekta;

- mnogim študentom PKP pomeni odskočno desko pri iska-
nju zaposlitve, saj preko projektov pridobijo praktične izku-
šnje, dodatna znanja in veščine, poleg tega pa se srečajo z 
delovnim okoljem oz. podjetjem, ki lahko po zaključku pro-
jekta postane njihov delodajalec ali štipenditor;

- visokošolski zavodi preko izkušenj PKP posodabljajo študij-
ske programe in povezujejo teorijo s prakso.

Več o samem razpisu in možnosti sodelovanja si lahko prebe-
rete na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/raz-
pisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-zna-
nja-2017-2020-copy-1/. Za prijavo na javni razpis projektna 
pisarna organizira tudi informativne delavnice, več informa-
cij najdete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/
naslovnica/razpis/n/informativne-delavnice-za-prijavo-na-
javni-razpis-pkp-2-odpiranje/. 
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51. MOS 2018 – celovita predstavitev 
obrtnih poklicev na Ulici obrti 

Ulico obrti v dvorani L1 Celjskega sejmišča je letos obi-
skalo okoli 1.700 osnovnošolcev iz celotne Slovenijie. 
Navdušeni so bili nad predstavitvijo 14 obrtnih poklicev, 
nekateri so se tudi preizkusili v izdelavi izdelkov in sto-
ritev. Ulico obrti bo do konca sejma obiskalo kar 1700 
osnovnošolcev iz 40 osnovnih šol iz vse Slovenije. Leto-
šnja Ulica obrti je potekala pod geslom »Moj talent, moj 
poklic«, je bilo predstavljenih 14 obrtnih poklicev: obli-
kovalec kovin - orodjar, strojni mehanik, mizar, gastro-
nomske in hotelske storitve, slikopleskar, elektrikar, tesar, 
pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomon-
tažne gradnje, pek, slaščičar, avtoserviser, avtokaroserist 
in pletar. Učenci so se lahko tudi sami aktivno vključiči v 
izdelavo izdelka oziroma storitve in se preizkusili v posa-
meznem poklicu. 

Osrednja točka Ulice obrti je bila vajeniška pisarna, kjer 
so lahko obiskovalci, mladi in njihovi starši, dobili vse in-
formacije o vajeništvu. Ulica obrti je bila organizirana po 
načelu vse na enem mestu, kar pomeni, da so obiskoval-
ci lahko videli predstavitev poklicev, vključitev dijakov v 
proces praktičnega usposabljanja z delom, dobili infor-
macije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obr-
tno-zborničnega sistema. Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije je bila zadovoljna s številčnim obiskom Ulice 
obrti, saj je njen cilj, da se čim več mladih odloči za obr-
tne poklice. V obrti in podjetništvu se namreč že vrsto let 
soočajo s pomanjkanjem usposobljenega kadra.

Že tradicionalno je tudi letos poklic elektrikarja na ino-
vativen način predstavil član OOZ Celje KAEL Krešimir 
Antolič s.p.

Krešimir Antolič: »Na Ulici obrti sodelujem že peto leto 
zapored. Vsako leto se naša Ulica obrti izboljšuje z vedno 
boljšimi predstavitvami poklicev, ker »vaja dela mojstra«. 
Poklic elektrikarja sem predstavil na praktičen način sku-
paj z dijaki drugega letnika Šolskega centra Celje, poklic 
elektrikar. Letošnji obisk ulice je bil v primerjavi z lanskim 
letom precej večji in upam, da se bo ta trend nadaljeval 
tudi v prihodnje. Vsi zainteresirani učenci so lahko pre-
izkusili svoje ročne spretnosti z barvnimi vodniki in ob 
uspešnem zaključku poskusa so prejeli praktično nagra-
do. Vesel sem, da so tudi letos moji poslovni partnerji pre-
poznali pomembnost promocije tega poklica ter priskr-
beli praktične nagrade za sodelujoče dijake. Z veseljem 
bom pri promociji poklica sodeloval tudi v prihodnje, še 
posebej pri aktivnostih OOZ Celje na celjskih osnovnih 
šolah.«

Sekcija za gostinstvo in turizem 

Pilotni poziv STO za 5-zvezdična doživetja
Slovenska turistična organizacija 1. junija 2018 objavlja 
pilotni poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se bodo trži-
la pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experience. 
Predmet »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so obstoječa, 
nadgrajena ali nova 5-zvezdična doživetja, ki sledijo opre-
deljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvi-
jo v izbrano zbirko doživetij prispevajo k pozicioniranju 
Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo. Vse informacije o 
pozivu, navodila in obrazce najdete na spodnji povezavi: 
https://www.slovenia.info/razpisi-sto/pilotni-poziv-za-5-
zvezdicna-dozivetja.

Uporaba slovenskega jezika v gostinstvu in turizmu
Tržni inšpektorat  RS, kot nadzorni organ Zakona o go-
stinstvu, Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o javni 
rabi slovenščine se srečuje tudi s problematiko uporabe 
slovenskega jezika v gostinstvu in turizmu. Opozarjajo, 
da se v času glavne turistične sezone poveča tudi število 
prijav državljanov, ki jih motijo napisi in ponudba v tu-
jih jezikih.Podjetje mora v skladu z Zakonom o varstvu 
potrošnikov  in Zakon o javni rabi slovenščine poslovati 
v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita 
italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v je-
ziku skupnosti. Predvsem je pomembno, da uporaba tu-

Foto: arhiv OOZ Celje

Foto: arhiv OOZ Celje
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jega jezika pri oglaševanju in poslovanju s potrošniki ni 
prepovedana vendar pod pogojem, da podjetja ob tem 
uporabljajo tudi slovenski jezik. Pri tem je pomembno, da 
besedilo v tujem jeziku ne sme biti bolj poudarjeno od 
besedila v slovenskem jeziku.

11. Strokovno srečanje gostincev – Grand Hotel 
Bernardin, Portorož 20. In 21.11.2017
Obveščamo vas, da bo tradicionalno Strokovno srečanje 
gostincev predvidoma v torek 27.11.2018 v Portorožu. 

Vzpostavljena nova elektronska vloga za izdajo 
dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih 
in povezanih izdelkov 
Leta 2017 je bil sprejet Zakon o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim uvaja 
novost za vse poslovne subjekte, ki prodajajo tobačne 
izdelke. Od 11. novembra 2018 naprej bo tobačne izdel-
ke možno prodajati le na podlagi izdanega dovoljenja. 
Ministrstvo za zdravje je skupaj z Ministrstvom za javno 
upravo na portalu e-VEM (SPOT) vzpostavilo elektronsko 
vlogo za pridobitev dovoljenja. Uvedba dovoljenj za pro-
dajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov je ukrep, na-
menjen učinkovitejšemu nadzoru nad prodajo tovrstnih 
izdelkov ter zmanjšanju števila kršitev prepovedi oglaše-
vanja in prodaje mladoletnim. 

Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo 
elektronsko prek portala e-VEM (SPOT). E-vloga je na vo-
ljo od 27. septembra 2018. Poslovne subjekte, ki že upo-
rabljajo portal, pozivamo, da si pred oddajo vloge ure-
dijo pooblastilo za oddajo te vloge prek portala e-VEM 
(SPOT). Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, 
pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lah-
ko uredijo elektronsko na portalu e-VEM ali s pisnim po-
oblastilom, ki ga oddajo na eni izmed točk SPOT (VEM). 
Morebitne nove uporabnike portala e-VEM (SPOT) obve-
ščamo, da si morajo pred oddajo vloge urediti ustrezno 
digitalno potrdilo. 

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev dovolje-
nja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov in 
pogojih za uporabo portala so na voljo na portalu e-VEM 
(SPOT). Ministrstvo za zdravje poziva poslovne subjekte, 
da vložijo vlogo do 11. novembra 2018, saj Zakon o ome-
jevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, 
da je prodaja po tem datumu dovoljena samo v prosto-
rih, za katero je bilo izdano dovoljenje. Dovoljenje bo 

izdano za posamezen poslovni prostor ter je vezano na 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma pravno 
osebo, ki opravlja dejavnost prodaje in izdaja račune za 
navedene izdelke v poslovnem prostoru. Vlagatelj lahko 
vloži vlogo za več poslovnih enot hkrati, ob tem pa za 
vsako enoto navede matično številko in naslov. Vlagatelj 
ob oddaji vloge izbere vrsto izdelkov, za prodajo katerih 
želi pridobiti dovoljenje (tobak, tobačni izdelki, povezani 
izdelki ali različne kombinacije navedenih izdelkov).
 
Dovoljenje izda Ministrstvo za zdravje in velja pet let od 
dneva izdaje z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet 
let. Ob oddaji vloge je za dovoljenje za posamezno po-
slovno enoto treba plačati upravno takso v višini 18,10 
EUR. Dovoljenje ni prenosljivo in mora biti v poslovnem 
prostoru vidno razstavljeno.

Ob kršenju obstoječe zakonodaje na področju tobaka (pri 
prodaji mladoletnim ali kršenju prepovedi oglaševanja 
in razstavljanja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov) 
bo pridobljeno dovoljenje lahko odvzeto. Ministrstvo 
za zdravje bo, če bo pristojni inšpektorat pravnomočno 
ugotovil kršitve 29. in 30. člena Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kršitelju odvzel 
dovoljenje za določen čas, ob ponavljajočih se kršitvah 
pa trajno. Ob odvzemu dovoljenja bo moral prodajalec 
tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz poslovnega 
prostora, za katerega mu je bilo dovoljenje odvzeto, od-
straniti vse tovrstne izdelke. Pri prodaji brez dovoljenja, 
zakon določa visoko globo in trajno prepoved pridobitve 
dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih iz-
delkov v tem poslovnem prostoru.         

Vir: Ministrstvo za zdravje 
 in Ministrstvo za javno upravo

Pripravili bomo zanimive teme za osrednji dan in tudi 
poseben program za en večer prej. Ker je to osrednji 
dogodek Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS člane 
sekcije pozivamo, da si rezervirate termin in se udele-
žite srečanja. Vabilo in program bomo poslali vsem čla-
nom po e-pošti in ga objavili na spletni stani sekcije.  V 
kolikor pa bi katero podjetje želelo sodelovati kot po-
krovitelj ali razstavljavec strokovnega srečanja lahko 
kontaktira sekretarko sekcije preko e-naslova 
vlasta.markoja@ozs.si .
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV 
SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE

Sončen torek, 11.9.2018, je bil namenjen mreženju ter izmenjavi dobrih praks med udeleženci 
dogodka v prostorih Celjskega sejma. 

Udeleženci dogodka iz Pomurske in Savinjske regije so pred dogodkom obiskali 51. Mednarodni obrtni sejem.  

Po ogledu Mednarodnega obrtnega  sejma se je dogodek nadaljeval v upravni stavbi E2 Celjskega sejma s 
predstavitvijo projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA in POMURJE. Zanimivost mreženja je bila še posebej v 
tem, da so se dogodka udeležile samo podjetnice. Po predstavitvi in delovanju obeh SPOT-ov  je o delovanju 
celjskih  podjetnic  spregovorila predsednica sekcije podjetnic in obrtnic pri OOZ Celje ga. Alenka Vodončnik. 
Udeleženkam iz obeh regij je predstavila njihove začetke, druženja, izvedene aktivnosti in cilje za prihodnost.  

Nadaljevanje dogodka je bilo namenjeno mreženju in izmenjavi dobrih praks, saj so se predstavile vse prisotne 
podjetnice. Bilo je zelo zanimivo, ker so bile iz različnih dejavnosti in so imele priložnost izmenjati izkušnje ter 
vzpostaviti nove  poslovne stike. 

Na koncu so udeleženke dogodka izpostavile, da je bilo srečanje izredno prijetno in koristno.  Poudarile so, da 
je mreženje oziroma povezovanje ljudi zelo pomembno za osebnostni razvoj  in za pospešitev kariere. 

Irena Koražija s.p. iz Celja: »Prvič sem se udeležila tovrstnega dogodka in mi je bil zelo všeč. Spoznala sem 
nove podjetnice, s katerimi sem izmenjala poslovne  izkušnje in  navezala nove poslovne stike.«

Brigita Andrejek, Avto center Andrejek d.o.o., Kuzma: »Dogodek je bil poln vzpodbude, navdiha, 
idej  in pridobitve novih informacij, ki mi bodo koristile pri nadaljnjem delu in poslovanju. Že sedaj se vese-
lim takšnih dogodkov v prihodnosti, saj s tovrstnim druženjem lahko izpostavimo določeno problematiko in 
poiščemo skupne rešitve, ki  vsem pripomorejo k lažjemu poslovanju in s tem  tudi k večji gospodarski rasti.«

                                Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
        Simona Zupanc

Foto: arhiv OOZ Celje
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1. ALI VESTE, KAJ O VAS »POVESTA« VAŠA 
BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?

v ponedeljek, 22.10.2018, ob 12.00 

Podatki o poslovanju tako nas (d.o.o., s.p., d.d.) kot naših kupcev oziroma dobaviteljev, so osnova za sprejemanje 
poslovnih odločitev. Glavni vir navedenih podatkov sta  BILANCA STANJA (BS) in  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI). 
Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje postavk BS in IPI. 

Seminar bo izvedla: Jana Galič, davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica 
državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih semi-
narjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. 

Vsebina seminarja: 
• kaj je BS in kaj IPI, razlika med izkazom poslovnega izida in »davčno bilanco«
• premoženje podjetja 
• vpliv izbrane metode vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na BS (novi SRS 2016)
• zakaj pravilno ločevati med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi 
• kje najti odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje ?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja
• POZOR - Kaj od 1.1.16 vključuje »podjetnikov kapital«
• kaj so  REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE
• kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura
• je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?
• kaj je BILANČNI DOBIČEK, KAZALNIKI, kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST
 
Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR 
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo 
organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

P R I  J  A  V N I  C  A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail tatjana.stinek@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. ALI VESTE, KAJ O VAS »POVESTA« VAŠA BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?
KDAJ:  	22.10.2018 ob 12.00 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
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ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA 

DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 
 

v torek, 6.11.2018, od 10.00 – 13.15 
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
 Informacije o delavnici: 
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom 
okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti 
delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer 
se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju. 
 
 Program delavnice: 
• Uvodni pozdrav in predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« 
• Mirno reševanje sporov, povezanih s trpinčenjem na delovnem mestu (Mag. Polona Grobelnik 

Jurjovič, univ.dipl.prav., IRSD) 
• Predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem s praktičnimi primeri 
 
Udeležba na delavnici je brezplačna za vse udeležence. Dodatne informacije so na voljo na tel.št. 01 
 320 53 87, IRSD.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  NA DELAVNICO 
 

  ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA 
OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 

 
 (izpolnjeno prijavnico pošljite do 30.10.2018 na e-mail tatjana.stinek@ozs.si ali po faxu 
(03) 425 22 71).  
 

PODJETJE/S.P., NASLOV: ________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________     

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

______________________________________________________________________ 
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Zato, ker smo skupaj največji kupec v Sloveniji

mozaikpodjetnih.si

★ ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih

★ ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah

★ ugodnosti pri članih – mreža popustov jaz-TEBI 

★ plačilo na obroke, enostavno in poceni

★ brez menjave banke in poslovnih računov

★ brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

In še veliko več s kartico tisočerih ugodnosti!

080 12 42 • mozaik.podjetnih@ozs.si • www.mozaikpodjetnih.si 

Triglav
zavarovalnica
•  7 % popust na avtomobilsko 

in premoženjsko zavarovanje

Energija
plus

Big Bang 
•  3 % do 20 % popust glede na blagovno znamko
•  5 % do 15 % popust na storitve

Merkur 
•  5 % popust na celotno 

ponudbo v maloprodaji

Kompas 
•  7 % popust na počitniške 

pakete iz katalogov 
Mediteran in Jadran

•  5 % popust na potovanja 
in izlete po Evropi in 
svetu

Kompas shop 
• 20 % popust na širok izbor 

izdelkov iz sladkega programa,  
kozmetike, oblačila in obutev 
priznanih blagovnih znamk, 

igrače,…

Telekom  
Slovenije 
•  20 % popust na osnovno mesečno naročnino 

mobilnega paketa 
•  50 % popust na naročnino storitve  

»Prednostna obravnava«

Erste Card 
Kartica z najprijaznejšimi obroki  

in največjim prihrankom

o popustih in ugodnostih

vse informacije

Kompas
• 7 %

pakete iz katalogov 
Mediteran in Jadran

Ena kartica =  
                Skupne ugodnosti

in največjim prihrankom
NLB 
Ugodne bančne storitve
 

DZS
• 20 % popust pri nakupu 

pisarneške opreme, 
materiala ter storitev

Telekom 
Slovenije
• 20 %

mobilnega paketa 
• 50 %

»Prednostna obravnava«

NLB
Ugodne bančne storitve

mozaikpodjetnih.si
o popustih in ugodnostih

vse informacije

Erste Card
Kartica z najprijaznejšimi obroki 

Erste Card
Kartica z najprijaznejšimi obroki 

Erste Card

mozaikpodjetnih.si

Erste Card

o popustih in ugodnostih

Erste Card

A4_Oglas_Mozaik_Marec_2018.indd   1 2. 03. 18   10.13

 

 
ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA 

DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 
 

v torek, 6.11.2018, od 10.00 – 13.15 
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
 Informacije o delavnici: 
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom 
okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti 
delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer 
se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju. 
 
 Program delavnice: 
• Uvodni pozdrav in predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« 
• Mirno reševanje sporov, povezanih s trpinčenjem na delovnem mestu (Mag. Polona Grobelnik 

Jurjovič, univ.dipl.prav., IRSD) 
• Predstavitev posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem s praktičnimi primeri 
 
Udeležba na delavnici je brezplačna za vse udeležence. Dodatne informacije so na voljo na tel.št. 01 
 320 53 87, IRSD.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  NA DELAVNICO 
 

  ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA 
OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 

 
 (izpolnjeno prijavnico pošljite do 30.10.2018 na e-mail tatjana.stinek@ozs.si ali po faxu 
(03) 425 22 71).  
 

PODJETJE/S.P., NASLOV: ________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________     

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

______________________________________________________________________ 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec SEPTEMBER 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ  2018  1.650,84  
€.  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 SEPTEMBER 2018 upošte-
vajte 20 delovnih dni - skupaj 160 ur. Regres za prehrano za-
sebnika 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 – SEPTEMBER 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)
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