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Na OOZ Celje lahko kupite vezane knjige računov
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SPLETNA STRAN

w w w.ooz- celje.si
Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran, kjer boste našli mnogo
koristnih informacij o delu in ponudbi zbornice ter mnogo drugih vsebin, ki vam
bodo v pomoč pri vašem poslovanju.

l

11

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

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

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

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

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

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA

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 kvadraturo 28036 m2 981.260,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%, ki ga
plača kupec.

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 administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 700 izvodov.
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VABIMO VAS NA REGIJSKI POSVET CELJSKO-SAVINJSKE REGIJE
Posvet organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami

v sredo,11. februarja 2015, s pričetkom ob 17. uri,
v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Teme regijskega posveta:
1.
2.
3.
4.

Aktivnosti obrtno-podjetniškega zborničnega sistema v letu 2015
Sodelovanje OOZ na ravni regij
Pobude, predlogi in vprašanja članov
Razno

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo do torka, 10.2.2015, na telefonsko številko
03 425 22 74 ali po e-pošti simona.zupanc@ozs.si.

OZS pripravila za svoje člane blok davčnih računov –
vezano knjigo računov (obrazec VKR)
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje
paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Vlada RS se je s odločila za postopno uvedbo tako imenovanih davčnih blagajn. Od 31.1.2015 morajo davčni
zavezanci evidentirati gotovinski promet le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki omogočajo brisanje,
dodajanje ali popravljanje evidentiranega prometa le na podlagi sledljivosti teh sprememb (revizijska sled),
vendar te blagajne še ne bodo povezane s FURS. Še vedno bodo lahko manjši davčni zavezanci izdajali ročno
izpisane račune, vendar ne več na tako imenovanih paragonskih blokih, ampak le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov, ki jih je za svoje člane izdala tudi OZS.
Pred prvo uporabo VKR-ja je potrebno potrditi uporabo obrazca pri Finančni upravi republike Slovenije
(FURS) preko portala e-davki. Obrazec računa je namenjen predvsem tistim poslovnim subjektom, ki evidentirajo gotovinski promet blaga in storitev ročno, dolžni pa so ga imeti tudi tisti, ki uporabljate za evidentiranje prometa elektronske naprave (ali računalniške programe), za evidentiranje prometa v času, ko
naprava iz različnih vzrokov ne bo delovala (okvara, izpad elektrike ipd).
Uporabniki bodo v obrazcu izpolnjevali različne podatke, ki bodo odvisni od tega, ali opravljajo obdavčen
ali oproščen promet, ali izstavljajo račune za opravljen promet zavezancem za DDV oziroma tistim, ki kot
poslovni subjekti niso zavezanci za DDV ali pa končnim potrošnikom. V določenih primerih je potrebno na
računu napisati tudi klavzulo za DDV (okvirček »drugi podatki«). Poleg predpisov s področja DDV je potrebno
pri izstavljanju računov za gotovinski promet upoštevati tudi Slovenske računovodske standarde, računovodske sklepe ali notranje pravilnike o računovodstvu. Napačne podatke na računu se ne sme popravljati
z brisanjem, črtanjem in kakršnimkoli prekrivanjem prvotnih podatkov, pač pa je potrebno napačen račun
prečrtati in izstaviti novega. Vsak blok računov je potrebno hraniti 10 let od dneva izdaje zadnjega seta
računov. Priporočamo, da na prvo stran vsakega bloka računov napišete datum, do kdaj ste ga dolžni hraniti.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na OOZ
Celje. Knjiga vsebuje tudi kratka pojasnila in vzorec, kako pravilno izpolniti obrazec.
Cena vezane knjige računov znaša:
• 4,00 € z DDV/kos za člane
• 5,49 € z DDV/kos za nečlane
FEBRUAR 2015
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Poslanci skupščine OZS sprejeli planske dokumente za leto 2015
Poslanci skupščine OZS so na 3. redni seji obravnavali in sprejeli planske dokumente OZS za leto 2015, in sicer plan
dela OZS, finančni načrt OZS ter Sklep o določitvi načina plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
(v nadaljevanju Sklep) od 01.01.2015 dalje. Višina članarine ostaja nespremenjena.
Druga točka Sklepa se glasi: »Članu, ki najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta plača letno članarino (12 članarin za tekoče koledarsko leto) v enkratnem znesku, se prizna popust v višini enomesečne
članarine.«

Slovenski podjetniški sklad objavlja prvi razpis v letu 2015 mikrokredite za mikro in mala podjetja
Slovenski podjetniški Sklad je 30.1.2015 objavil prvi letošnji razpis P7 – Mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja
moratorija pri vračilu kredita.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z
omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50
zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Namen financiranja: Produkt P7 – mikrokrediti je namenjen MLADIM podjetjem (podjetjem mlajšim od 5 let)
in MSP5+ podjetjem (podjetjem starejšim od 5 let) za
tekoče in likvidno poslovanje podjetja.
Oblika financiranja: Kredit
Način odplačevanja: mesečno, obročno
Ročnost kredita: Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev.
Moratorij: Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavni-

ce je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera: 3,5% fiksno, kar predstavlja izredno ugodno obrestno mero
Višina financiranja: do 25.000 EUR/podjetje za kritje različnih stroškov poslovanja, razen nakupa cestno prometnih vozil. Najnižja znesek kredita znaša 5.000 EUR.
Rok za prijavo : 20.02.2015
Vse informacije so na spletnih straneh sklada http://www.
podjetniskisklad.si/94/2015/p7---mikrokrediti-za-mikroin-mala-podjetja.html, kontaktna oseba s strani sklada
pa je gospa Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški
sklad, Slovenija Mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si,
tel.: 02 234 12 240.

Delovni preizkus za mlade 2015
Zavod RS za zaposlovanje je 19.1.2015 objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Delovni preizkus
za mlade 2015«.Vanj se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Povabilo je
odprto od objave do 10. 9. 2015. Na voljo je 1 mio EUR za vključitev 1.250 mladih brezposelnih. Več o pogojih prijave, trajanju javnega povabila in drugih podrobnosti, je na voljo na spletnem naslovu http://www.ess.gov.si/obvestila/
obvestilo?aid=1028.

JAVNI POZIV k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU,
doseženih v letu 2014
Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2014 dosegel obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od
obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, najpozneje do 2. marca 2015 pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register v času
vložitve napovedi. Rezident navedene napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav
članic EU, doseženih v letu 2014, ne presega zneska 1.000 evrov. Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali
na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah, članicah EU, doseženih v letu _______ .« Vir: www.fu.gov.si

4

FEBRUAR 2015

INFORMACIJE OOZ CELJE

Nove možnosti koriščenja ugodnosti ob
predložitvi kartice Mozaik podjetnih –
le za člane OOZ Celje
Drugi svet d.o.o.
•

15 % popust na izdelavo enostavne spletne strani na vnaprej izbrani grafični predlogi, primerni za manjše obrtnike. Želeno obliko si izberete na strani http://drugisvet.net/ (redna cena 325 eur + ddv)
• 20% popust na izdelavo moderne in napredne spletne strani po naročilu (redna cena 500 eur + ddv in več odvisno od želja)
• 30% popust na gostovanje spletne strani na našem strežniku za 1 domeno, 1gb prostora, 1 mysql baza, neomejeno št. poddomen (redna cena 100 eur + ddv) + ob izdelavi spletne strani prvo leto gratis!
• 30 % popust na gostovanje e-poštnih predalov na našem strežniku + ob izdelavi spletne strani prvo leto gratis
osnovni paket! Redne cene:
o OSNOVNI PAKET: 20 eur + ddv na leto: 1 domena, 1 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov
+ administracija za odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti .
o 60 eur + ddv na leto: 1 domena, 3 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov + administracija za
odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti
o 125 eur + ddv na leto: 1 domena, 10 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov + administracija
za odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti
Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

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

Popust na redne cene
30 %
20 %
20 %
15 %

Več na povezavah http://www.terme-dobrna.si/wellness/bazeni/ in http://www.terme-dobrna.si/wellness/kopeli/.
FRIZERSKI SALON
Ponudba
Lifting efekt las *

Popust na redne cene
30 %

*Ponudba velja od ponedeljka do petka. Več na povezavi http://www.terme-dobrna.si/wellness/salon-za-negolas/.
HIŠA NA TRAVNIKU
Ponudba
Klasična masaža (20 minut)**
Aparatura limfna drenaža**
Lifting obraza **

Popust na redne cene
20 %
50 %
25 %

**Ponudba velja od ponedeljka do četrtka. Več informacij najdete na povezavi: http://www.terme-dobrna.si/wellness/masazno-lepotni-center/.
KAVARNA IN RESTAVRACIJA MAY
15 % popusta na a la cart ponudbo hrane v kavarni in restavraciji May. Velja vse dni v tednu in ob praznikih.

FEBRUAR 2015
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Vodstvo in strokovne službe OOZ Celje na obisku pri lokalnih skupnostih
V mesecu januarju so potekali sestanki vodstva in strokovne službe OOZ Celje z župani in vodstvi občin, ki jih zbornica
pokriva zbornica s svojim delovanjem in kjer imajo sedež člani zbornice. Pogovori so namenjeni utrjevanju sodelovanja in iskanju novih skupnih priložnosti.

Prvi rojstni dan Sekcije podjetnic
in obrtnic OOZ Celje
Leto delovanja so obeležile članice Sekcije podjetnic in
obrtnic, ki deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje. Vsaka izmed članic že uspešno
deluje v svoji dejavnosti, zato je njihov osnovni cilj, da
so in bodo uspešne tudi v prihodnje. Povezale so se z
namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker
verjamejo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni
družbi. Cilji delovanja »Sekcije podjetnic in obrtnic«
OOZ Celje so naslednji:
• povezovanje podjetnic in obrtnic v smislu izmenjave izkušenj,znanj in dobrik praks
• utrditev vloge žensk v poslovnem svetu s krepitvijo osebne moči, znanja za učinkovitejši zagon in
razvoj lastnega podjetja ter s širjenjem poslovnih mrež
• izobraževanje, usposabljanje, razvoj mrež in sodelovanje med članicami sekcije in navzven
• spodbujanje podjetniškega razmišljanja in podjetništva med mladimi ženskami kot način življenja
• promocija podjetništva s poudarkom na ženskah
• vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže ženskega podjetništva
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod Meta…
• organizacija, izvajanje in evalviranje projektov.

Usposabljanje mentorjev osnovnih šol
V januarju je mag. Tatjana Štinek, izvedla
prvo usposabljanje za bodoče mentorje krožkov Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki jih bodo v I. OŠ Celje, IV. OŠ Celje in
na OŠ Ljubečna izvajali v drugem polletju šolskega leta 2014/2015. OŠ Lava že izvaja dva
krožka. Projekt sofinancira Mestna občina Celje z namenom, da bi osnovnošolci pridobili
še dodatna in poglobljena znanja in veščine
na področjih ustvarjalnosti, podjetnosti in
inovativnosti ter spoznali in se z delom učili
v celotnem procesu od zbiranja idej do njihove realizacije. Izvajanje krožka pod okriljem mentoric iz OOZ Celje Martine Rečnik in
mag. Tatjane Štinek obsega 5 modulov, katerih osnovni cilji so:
(foto: S.Zupanc)
1. Razvijati osebnostne kompetence potrebne za realizacijo idej.
2. Razvijati znanja in veščine, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja osebnih,
domačih, šolskih, okoljskih, družbenih in v prihodnosti poslovnih izzivov.
3. Pridobiti izkušnje pri razvoju novih rešitev.
4. Spoznati različne poklice ter karierne poti in gospodarstvo v lokalnem okolju.
5. Spoznati in osvojiti znanja in veščine v celotnem procesu od ideje do njene realizacije s
pomočjo projektnega dela.
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Kartica Mozaik podjetnih dobro sprejeta med člani
zbornice
Zadnji teden januarja smo na OOZ Celje
skupaj z OZS organizirali regijski dogodek, kjer so se predstavili partnerji kartice Mozaik podjetnih. Ugodnosti kartice
Mozaik podjetnih koristijo že mnogi
člani, v preteklem letu pa smo njeno ponudbo s pomočjo pridruženih partnerjev,
članov v mreži jaz-TEBI in ugodnostmi
posameznih območnih obrtno-podjetniških zbornic močno razširili. Na srečanju
so predstavniki partnerjev podrobno
predstavili ponudbo ter izčrpno odgovorili na dileme in vprašanja udeležencev.
Predstavili so se:
 Erste card, d.o.o.: kartica Mozaik podjetnih Diners
Club vas poleg osnovnega brezgotovinskega poslovanja z odloženim plačilom razvaja še z drugimi
ugodnostmi
 Big Bang, d.o.o.: ugodnosti pri nakupu avdio-video
izdelkov, računalništva, izdelkov bele tehnike in telekomunikacij
 Kompas d.d.: cenejša potovanja in počitnice

(foto: S.Zupanc)
 Hranilnica Lon d.d.: ugodne bančne storitve
 Elektro energija d.o.o.: popusti pri nakupu električne energije in plina
Mozaik podjetnih in njegovo ponudbo želimo uspešno bogatiti in nadgrajevati tudi v letu 2015, k sodelovanju pa vabimo tudi vas, spoštovani člani. Vabimo
vas, da nam sporočite vaše izkušnje pri uporabi kartice ter predloge za obogatitev ponudbe na način, da
bo zanimiva za čim več uporabnikov – članov.

Sekcija za gostinstvo in turizem
V Uradnem listu RS 21/2014 je bil 28.3.2014 objavljen
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne
veljati 12.4.2014 (v nadaljevanju pravilnik). Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede
storitev z določbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša
nobenih novih zahtev, ki bi terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in dopolnitev
je ministrstvo pripravilo predlog novega pravilnika, ki pa
ohranja strukturo veljavnega. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev, velika večina pripomb je bila upoštevana. Pri pripravi
predloga novega pravilnika si je ministrstvo prizadevalo
za črtanje čim večjega števila tistih pogojev za opravljanje
gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem obremenjujejo
izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potrošnika pa niso
nujni za doseganje pričakovane minimalne ravni storitev.
Poleg tega je pravilnik nadgrajen z vrsto novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na področju dejavnosti.
Ostale pomembne novosti:
• Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo,
da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
• Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na
kavarniški način (na tasi).
• Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede točenja alkoholnih pijač.
• Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin,
namenjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri

•
•

•
•
•

novogradnjah ni mogoče fizično in vidno ločiti od
zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih
zunanjih javnih površin, se dostavo blaga in odvoz
odpadkov lahko opravlja izven obratovalnega časa,
oziroma se za to uporablja časovni zamik. Ta novost je
še posebej pomembna za gostinske obrate v mestnih
jedrih.
Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov, in sicer nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje.
Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je
na novo določena obveznost nastanitvenega obrata,
da gostom zagotovi dostopnost do interneta, kar je
potrebno uskladiti v šestih mesecih od uveljavitve
pravilnika.
Črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in
člen o prostorih za skladiščenje živil, saj te vsebine
ureja že Uredba 852/2004/ES o higieni živil.
Na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in
apartma, s čimer so odpravljene nejasnosti glede značilnosti teh obratov.
Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča,
da se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na
področju gostinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti
v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo
urejeni pogoji za mladinska prenočišča (hostel, youth
hostel), katerih število se je v zadnjem času zelo povečalo. (vir: www.ozs.si)
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Sekcija lesnih strok - lesni odpadki bodo lahko tudi za ogrevanje
S spremembo Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki lesne ostanke iz proizvodnje pohištva ne obravnava več kot odpadke, če njihova vsebnost ne preseže predpisanih mejnih vrednosti, je vlada ugodila
večletni zahtevi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Lesarji boste naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi,
odrezki, lubje, storži) in lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji pohištva (barvan ali
lakiran les, iverne in vlaknene plošče ter drugi lepljeni izdelki), lahko po novem uporabili za ogrevanje, in sicer brez
zamudnih in dragih postopkov pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za predelavo odpadkov. Predpis, ki po
novem dovoljuje kurjenje lesnih ostankov je objavljen v Uradnem listu št. 2/2015 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uredba v velja od 23.1.2015.

Sekcija za promet
Prevozi gradbenih strojev
V cestnem prevozu se izvajajo prevozi večje oz. težje gradbene mehanizacije na posebnih vozilih, ki so prilagojena
enostavnemu nakladanju in razkladanju in na katerih so praviloma nameščena primerna sidrna mesta, na katera se
pričvrstijo vezi. Manjšo oziroma lažjo gradbeno mehanizacijo in drugo strojno opremo je sicer mogoče prevažati
tudi z običajnimi tovornimi vozili vendar le takrat, če so izpolnjeni pogoji, da so ti stroji lahko varovani tako, da ne
bodo povzročali nevarnosti in da ni prekoračena nosilnost in dimenzije vozila oziroma je zagotovljena enaka stopnjo
varnosti, kot jo omogočajo prevozi s posebnimi vozili. Za privezovanje strojne opreme se uporabljajo verige, jeklene
žične vrvi, oprtnice (gurtne) ter dodatna oprema za napenjanje in privez, ki bodo zadržale stroj na mestu.

Od 1.2.2015 ne bo več mogoče dobiti ABC tablic za cestninjenje
Prejeli smo informacijo, da naj bi s 1.2.2015 na DARS-u zmanjkalo ABC tablic, ki so jih izdajali za cestninjenje brez ustavljanja. Glede na to, da so bile do sedaj razdeljene že skoraj vse ABC tablice, ki so bile na razpolago (cca. 62.000 kosov),
bodo izdajali prevoznikom za vozila samo še DARS kartice, s katerimi je ravno tako možno plačevati znižano cestnino
glede na EURO-emisijski razred vozila. Ker je obstoječi sistem cestninjenja dosegel nivo, ko ABC tablic in opreme
(novih anten) ni več mogoče dobaviti, bomo ministrstvu pristojnemu za promet nemudoma predlagali sestanek,
na katerem pričakujemo, da nas bodo seznanili z nadaljnjimi koraki v smeri uvedbe cestninskega sistema v skladu z
evropskimi standardi, tako vsebinsko kot časovno. (vir: www.ozs.si)

5. Obrtno-podjetniški sejem EOS 2015

Vabimo vas na Obrtno-podjetniški sejem EOS 2015, ki bo
od 13. do 16. maja 2015 v slovenski prestolnici predstavil
dosežke ter inovativne potenciale obrti in podjetništva.
Poleg slovenskih obrtnikov in podjetnikov so že v preteklosti na sejmu razstavljali tudi obrtniki in podjetniki iz
tujine. Na sejmu se je do sedaj predstavilo več kot 1000
podjetij. Organizatorji sejma smo si zadali cilj, da po štirih letih dodamo sejmu nove dimenzije – želimo ga tako
konceptualno kot tudi vsebinsko obogatiti in ga odpreti
v tujino ter tako uresničiti osnovi cilj sejma: pomagati slovenskim obrtnikom in podjetnikom pri prodoru na tuje
trge in jih povezati z novimi kupci na domačem trgu. EOS
2015 tako postaja dogodek, ki vsebinsko ponuja:
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•
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razstavno-prodajni program
predstavitev aktualnega dogajanja v slovenski
obrti in podjetništvu (Forum obrti in podjetništva)
predstavitev poklicnih priložnosti v obrti in podjetništvu
aktualne izobraževalne vsebine
predstavitev pozitivnih izkušenj slovenske obrti
in podjetništva
predstavitev možnosti učinkovitega zmanjševanja stroškov poslovanja
dogodek »TEDx University of Ljubljana«
raznoliko strokovno obsejemsko dogajanje

INFORMACIJE OOZ CELJE
•

predstavitev najnovejših trendov električnih vozil (predstavitev električnih vozil, skirojev, koles
idr.)

•
EOS 2015 bo odlična priložnost za vse obrtnike in podjetnike, saj bodo s svojo prisotnostjo imeli možnost vzpostaviti številne nove poslovne stike, hkrati pa negovati
obstoječe. V reviji Obrtnik podjetnik bo izšla posebna
sejemska priloga, EOS 2015 pa bo najavljen in predstavljen tudi v številnih drugih medijih. Vsak član Obrtno-

-podjetniške zbornice Slovenije bo prejel dva brezplačna
kupona za ogled sejma, vsak razstavljavec pa brezplačna
poslovna vabila za obisk sejma, ki jih bo lahko razdelil
med svoje poslovne partnerje. Vaša aktivna udeležba
na EOS 2015 bo zagotovo popestrila sejemsko ponudbo,
zato vas vabimo, da izkoristite ponujeno poslovno priložnost. Prijave za sejem so možne do 7. aprila 2015! Vse
podrobnejše informacije najdete na
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/
Sejmi/Obrtnopodjetni%C5%A1kisejemEOS.aspxe.

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost
od 1.1.2015 dalje
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane
na mesec (v nadaljevanju: PP).
Način določitve minimalne osnove za prispevke za zavarovance iz delovnega razmerja, samozaposlene osebe in družbenike od 1. 1. 2015 dalje je podrobneje razviden iz naslednje preglednice (vir: www.fu.gov.si.):
Vrsta
zavarovanca
Delavci v
delovnem
razmerju (14.
člen ZPIZ-2)

Najnižja osnova za plačilo prispevkov
- v letih 2015– 2017: 52 %
PP,
- v letu 2018: 54 % PP,
- v letu 2019: 56 % PP,
- v letu 2020: 58 % PP,
- v letu 2021: 60 % PP.

Za vsa izplačila od 1. 1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne
osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta,
za izplačila od 1.3. dalje pa znesek PP preteklega leta.
Določitev minimalne osnove za izplačila od 1. 1. do 28 .2. 2015
(glede na datum izplačila in ne glede na obdobje, na
katerega se nanaša plača in nadomestilo plače):
52 % PP2013 = 792,05 eur
Določitev minimalne osnove za izplačila od 1.3.2015 dalje:52 %
PP2014

Samozaposlene
osebe (15. člen
ZPIZ-2)

- v letu 2015: 54 % PP,
- v letu 2016: 56 % PP,
- v letu 2017: 58 % PP,
- v letu 2018: 60 % PP.
Najnižja osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60 % PP.

Družbeniki (16.
člen ZPIZ-2)

- v letu 2015: 65 % PP,
- v letu 2016: 70 % PP
- v letu 2017: 75 % PP,
- v letu 2018: 80 % PP,
- v letu 2019: 85 % PP,
- v letu 2020: 90 % PP.

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.
Določitev minimalne osnove za januar 2015:
54 % PP2013 = 54 % 1.523,18 = 822,52 eur (prisp. PIZ, ZSTV in
ZAP) 60 % PP2013 = 913,91 eur (prisp. ZZ).
Določitev minimalne osnove za februar 2015:
54 % PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP) 60 % PP2014 (prisp. ZZ).
Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.
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Poročilo o aktivnostih ZDOPS (januar 2015)
V januarju 2015 je bil velik del aktivnosti namenjen pogajanjem za sklenitev Socialnega sporazuma za obdobje
2015-2016. Potekala so usklajevanja in koordinacija zbornic in delodajalskih organizacij (brez GZS, ki je odstopila
od pogajanj), ki je bila pretežno namenjena strategijam
in taktikam glede Socialnega sporazuma za obdobje
2015-2016. V zvezi s tem so v januarju bila štiri interna
delodajalska srečanja na katerih smo usklajevali svoja
stališča, kakor tudi med pogajanji. Podpis »Socialnega
sporazuma za obdobje 2015-2016« bo 5.2.2015.
V obdobju na katerega se poročilo nanaša je bila izvedena samo dopisna seja ESS glede uskladitve višine minimalne plače. V zvezi s tem je sicer bil poskus sindikatov,
da se skliče redna seja, vendar so kasneje ta predlog umaknili. Potrjen je bil predlog za dvig minimalne plače, tako
se je znesek minimalne plače s 1.1.2015 povečal za 0,2%
in znaša 790,73 EUR. Znesek velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2015 dalje.
V januarju so potekale aktivnosti za začetek pogajanj za
sprejem Aneksa h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP). Predlog Aneksa h KPOP je bil poslan s strani ZDOPS in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije s predlogom za
pričetek pogajanj. V predlogu in obrazložitvi je v tekstu
poleg zahtev Sekcije avtoprevoznikov OZS bil dodan še
predlog za ureditev/dopolnitev člena KPOP, ki se nanaša
na odpravnine. Predlog spremembe je za lažje razumevanje v zvezi z odpravnino pri upokojitvi. Gre za to, da je
tekst v KPOP nekoliko nejasen in izrecno ne določa, da
pripada delavcu odpravnina pri upokojitvi, če je pri zadnjem delodajalcu zaposlen več kot 5 let.
V januarju smo sodelovali s precejšnjim številom OOZ,
predvsem na svetovalni dejavnosti, usklajevanju izobraževalnih terminov ter posredovanja informacij v zvezi z
obrazci glede delovnih razmerij, ki so na razpolago na
ZDOPS. Dogovorjeno je bilo predavanje za Sekcijo slikopleskarjev OZS dne 6.2.2015.
Intenzivno in konstruktivno se je nadaljevalo sodelovanje z OZS (funkcionarji in zaposlenimi) predvsem na področju socialnega sporazuma in skupnih aktivnostih ter
tudi glede nadaljnjega sodelovanja med ZDOPS in OZS.
Predstavniki ZDOPS se redno udeležujemo tudi sej in
drugih dogodkov OZS.
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS

Javno povabilo ZRSZ: »Iz faksa takoj praksa«
Javno povabilo je namenjeno zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev. S pomočjo programa »Iz faksa takoj praksa« se bo zaposlilo 820
mladih. Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci iz
vse Slovenije, ki bodo prejeli spodbudo v višini 6.000
EUR, izpopolnjevali mlade na konkretnem delovnem
mestu. Spodbudo za zaposlitev bodo lahko pridobili na javnem povabilu izbrani delodajalci, ki bodo za
najmanj eno leto zaposlili brezposelno osebo, staro do
vključno 29 let in 364 dni, višje-terciarno izobraženo, ki
je hkrati iskalec prve zaposlitve.
Vključene osebe se bodo pri delodajalcih sistematično izpopolnjevale za konkretna delovna mesta, s čimer
bodo širile in poglabljale že obstoječa znanja, spretnosti
oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja, delodajalci pa si bodo zagotovili usposobljeno
delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja. Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana
vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb
trga dela. Število sofinanciranih zaposlitev je odvisno od
števila zaposlenih pri delodajalcu, omejeno pa je na največ 5 spodbud za zaposlitev.
Program vam omogoča, da mlado brezposelno osebo
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s terciarno stopnjo
izobrazbe, staro do
vključno 29 let, ki
je hkrati iskalec/-ka
prve zaposlitve, izpopolnjujete na konkretnem
delovnem
mestu za najmanj eno
leto. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če
je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem
mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene
v času formalnega izobraževanja.Program udejanja cilje
Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.
Več informacij najdete na naslovu: http://www.
ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/
razpisi?aid=1043, za dodatna pojasnila glede prijave na
javno povabilo pa so na voljo kontaktni center 080 20
55 in Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni
službi, elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si.
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.523,18 EUR*

Prehodni davčni
podračun

Referenca

54 % PP**

3,5 PP***

822,52

5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

127,49

826,33

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

72,79

471,81

200,28

1.298,14

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

122,91

717,03

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,82

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,82

5,33

1,64

10,66

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,15

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,49

3,20

1,64

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,28

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

326,47

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR			
**Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v januarju 2015 se znesek izračuna: 54 % od PP2013
1.523,18 = 822,52 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)
Zavezanec plača prispevke do 16. 2. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po
sistemu eDavki.

CELOTNE PODATKE ZA IZPLAČILO PLAČ ZA MESEC JANUAR 2014 NAJDETE NA www.ooz-celje.si
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2014
1633,22 €. €. 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 2013 je 34,54 % (Ur.l. RS 24/2014). Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,52765.
PREHRANA
Pri obračunu prispevkov za mesec januar 2015 upoštevajte 21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur.
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).
MINIMALNA IN ZAJAMČENA PLAČA
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2015 dalje znaša 790,73 € (Ul.RS 6/2015).
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 1.4.2014 dalje v višini 31,85 € (Ur.l.RS 25/13, 20/14), 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 8,18 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v znesku 24,54 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,72 € nakazati na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika
– 45004.
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INFORMACIJE OOZ CELJE

Paket NLB Poslovni Start za
samo 1 EUR/mesec.
Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo
vstop v podjetniški svet. Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne
storitve za vsakodnevno poslovanje. Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte
prednosti paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*.
*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj
kot eno leto. Paket je omejen na obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.

Pospešeno naprej!
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