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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
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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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.

Vezane knjige računov
(obrazec VKR)
lahko kupite tudi na OOZ Celje
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.
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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Objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči
za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
Mestna občina Celje je dne
30.10.2015 objavila Javni
razpis za dodelitev pomoči
za razvoj gospodarstva v
Mestni občini Celje. Sredstva se dodeljujejo z namenom uresničevanja StrateMESTNA OBČINA CELJE
gije za razvoj gospodarstva
Mestne občine Celje 20142020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne
občine Celje na 25. seji dne 11.3.2014 ter z namenom
povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in
ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja
za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini. Razpis je
objavljen v uradnem listu RS št. 81 dne 30.10.2015.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju
razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
• Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih
investicij
• Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
• Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere
• Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
• Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
• Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih

•

in tehnoloških parkih
Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 v višini 300.000,00 EUR. Upravičenci do
pomoči so:
- podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre
za sofinanciranje samozaposlitve.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že
izvedene aktivnosti. Vloga mora prispeti ne glede na
način prispetja v glavno pisarno Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka,
13.11.2015, do 12.30 ure.
DODATNE INFORMACIJE
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Celje,
Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Mestne občine Celje, www.celje.si, rubrika »JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB
PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA
DELOVNA MESTA«, povezava http://moc.celje.si/javnirazpisi/4431-javni-razpis-za-dodeljevanje-pomoci-zarazvoj-gospodarstva-v-mestni-obcini-celje-2015.
Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Celje, tel. 03/42 65 748 ali pišete na elektronski naslov
mestna.obcina.celje@celje.si, z navedbo »Razpis gospodarstvo«.

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru regijske grancijske sheme
savinjske regije
- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala ali
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in - bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodar- Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujestva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim jo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične repodjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za gije. Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi
zavarovanje kreditov, idr.. Cilji bodo doseženi z dajanjem »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014.
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme
garancij na osnovi bančnih kreditov za
(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena Savinjske regije za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
osnovna sredstva, povezane z:
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poslovna banka
DELAVSKA HRANILNICA d.d.
NLB d.d.
BANKA KOPER d.d.
HRANILNICA LON d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
ABANKA VIPA d.d.

obrestna mera za kredit
(6m) Euribor + 1,95%
(6m) Euribor + 2,5%
6m) Euribor + 2,60%
(6m) Euribor + 2,20%
(6m) Euribor + 2,60%
(6m) Euribor + 2,60%

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne
mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontak-

tnimi podatki bank so navedeni v prilogi javnega razpisa
Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjske regije.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo na spletni strani RASR d.o.o.
brezplačno www.rasr.si. V času odprtja razpisa se lahko
za dodatne informacije obrnete na RASR na tel: 03/589
40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.
Iva Zorenč,spec., direktorica RASR

Od 1.1.2016 obvezno urejanje obveznih socialnih
zavarovanj prek sistema e-VEM (vir: www.evem.si)
Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Obvezna uporaba
sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena
v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. E-VEM
je državni portal za podjetja in podjetnike, ki omogoča
lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z
javno upravo. Med drugim uporabniku omogoča, da
preko spleta ureja obvezna socialna zavarovanja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko
varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.
Določeni poslovni subjekti lahko prek portala e-VEM že
urejajo obvezna socialna zavarovanja, za preostale pa bo
informacijska podpora še narejena do konca leta 2015.
Projekt podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom

za javno upravo, skrbnikom sistema e-VEM. Projekt delno
financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.
V katerih primerih urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM portala ni možno? Urejanje obveznih
socialnih zavarovanj prek e- VEM portala ni možno, če je
poslovni subjekt že izbrisan. Zato naj poslovni subjekti,
ki bodo izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije, prek e-VEM portala že pred izbrisom uredijo tudi odjave iz obveznih socialnih zavarovanj. Po izbrisu lahko te postopke
trenutno urejajo le še na papirnih obrazcih, ki jih prinesejo ali pošljejo po pošti na najbližjo območno enoto ali
izpostavo ZZZS.
Navedeno zakonsko novost boste pri svojem poslovanju morali upoštevati, zato vas vabimo, da se udeležite
delavnice na to temo, kjer se boste podrobno seznanili,
kaj potrebujete za izvedbo postopkov, na kakšen način
jih opraviti ter ostale uporabne informacije. Več o vsebini, pogojih udeležbe ter prijavnico najdete na strani 9.

Obvestilo FURS - pravočasno plačilo davkov
prepreči davčno izvršbo
FURS poziva vse davčne dolžnike,
da poravnajo svoje obveznosti. S
tem se izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe.
Davčna izvršba se začne, če znesek
davka po enem izvršilnem naslovu
na dan zapadlosti presega 10 €, ali
če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih
izvršilnih naslovih presega 20 €. Stroške davčne izvršbe
je dolžan plačati dolžnik in so sestavni del tega postopka.
V določenih primerih pa lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še
stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva za zavezanca zelo neekonomična in draga.
V obvestilu želi FURS zavezance opozoriti tudi na opomin, če so ga prejeli. Opomin predstavlja obvestilo o
dolgu in hkrati poziv zavezancu k plačilu neporavnanih
obveznosti, katerim je rok plačila že potekel. V opominu
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niso zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred
izdajo opomina. Z mesecem oktobrom se uvaja poenostavljeno plačevanje po opominu, in sicer bo imel
davčni zavezanec možnost plačati vse obveznosti, ki
pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma imajo isti
IBAN račun, z eno položnico. Pri tem je potrebno, poleg
obveznosti navedenih na opominu, obračunati in poravnati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva
izdaje opomina do dneva plačila. Pri tem načinu plačevanja zavezanec ne more več vplivati na vrstni red zapiranja
terjatev, saj se v davčnem knjigovodstvu zapirajo najprej
najstarejše knjižene terjatve v okviru blagajne, za katero se plačuje. Spletni kalkulator za informativni izračun
obresti je objavljen na spletni strani FURS
Pravočasno plačevanje davčnih obveznosti je državljanska vrednota in dolžnost vsakega davčnega zavezanca.
Podatki kažejo, da je v letnem obdobju 93 % dajatev plačano prostovoljno. Kljub temu,da davčna zakonodaja ne

INFORMACIJE OOZ CELJE
predvideva opominjanja davčnih zavezancev pred začetkom davčne izvršbe, želijo (s ciljem krepitve davčne kulture in v izogib stroškom, ki nastanejo v postopku davčne
izvršbe) vse davčne zavezance pozvati k prostovoljnemu
plačilu neporavnanih davčnih obveznosti. Zavezanci lahko po prejemu opomina preverijo svoje stanje davčnega
dolga na telefonski številki 08 209 00 00 od ponedeljka
do petka v času uradnih ur ali vprašanja v zvezi z izdanim

opominom posredujejo na enega od elektronskih naslovov: Ms.uri.fu@gov.si; Mb.uri.fu@gov.si;
Kp.uri.fu@gov.si; Br.uri.fu@gov.si. Zavezanci, ki so identificirani kot uporabniki eDavkov, lahko preverijo stanje dolga z vpogledom v eKartico. FURS poudarja, da dosledno
izpolnjevanje davčnih obveznosti vodi v znižanje davčnih
stopenj ter manjšo davčno obremenitev državljanov. (vir:
spletna stran FURS).

Štipenditorji vabljeni k oddaji podatkov
o štipendistih za leto 2014/2015
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o
podeljenih štipendijah. V letu 2015 bodo štipenditorji
poročali dvakrat - do 16. novembra 2015 bodo morali oddati podatke za šolsko oziroma študijsko leto
2014/2015, do 31.12.2015 pa za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.
Kdo mora poročati?
Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:
• delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
• samostojni podjetniki,
• javni in zasebni zavodi in fundacije,
• izobraževalne ustanove,			
• občine in organi državne uprave,
• društva in drugi.
Zakon določa tudi globe za prekršek opustitve dolžnosti poročanja in sicer se z globo:
• od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dode-

•

ljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
subjekta prejšnje alineje.

Kako poročati?
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne
aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni
ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki
ga je izdal kateri od pristojnih organov. Preko aplikacije
je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo podatkov (npr. kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno).
Kaj poročati?
Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista: o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in
občina prebivališča), o šolanju (kje se šola, izobraževalna
ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja,
letnik in status) in o štipendiji.
Več informacij najdete na spletnem naslovu: http://
www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/.

Portal FINANC – subvencije.finance.si
Portal http://subvencije.finance.si/ je nova bližnjica za iskanje informacij o možnosti pridobitve subvencij.Na portalu
so objavljene vse subvencije za fizične in pravne osebe, ki so na voljo. Našli boste tako subvencije, ki so razpisane
na državni ravni, kot tudi tiste, ki jih razpišejo občine, pa seveda tudi agencije, skladi, in seveda tiste, ki jih dodeljuje
Evropska komisija.

Ocena škode članov OZS
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
so nas zaprosili, da med člani OZS poizvemo o morebitni
škodi, ki je nastala zaradi prihoda beguncev in migrantov v Slovenijo. O nameri zbornice smo vas preko naše
spletne strani in elektronske pošte obvestili takoj po
prejemu sporočila v sredo, 28.10.2015. Nekateri ste se na
naše sporočilo že odzvali ter nam posredovali podatke
do navedenega roka v sporočilu, ki je bil izredno kratek
– 29.10.2015. Prejete podatke smo takoj posredovali na
OZS. Informacijo o oceni škode Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrebuje zaradi celovite ocene
gospodarske škode, ki bo podlaga za morebitno povrnitev sredstev s strani EU.

Glede na to, da si zbornica vedno prizadeva zaščititi interese svojega članstva, smo se odločili, da bomo podatki o vaši oceni škode zaenkrat zbirali do konca meseca
novembra ter jih posredovali na OZS z namenom, da bo
prikazano čim bolj realno stanje zaradi nastale situacije.
Podatke o nastali škodi (izpad prihodka zaradi manjšega obiska strank, neposredna škoda na poslovnih objektih…) posredujte na OOZ Celje na e-naslov:
martina.recnik@ozs.si.
Poleg e-maila sprejemamo samo pisne informacije o škodi s podpisom odgovorne osebe poslovnega subjekta in
žigom – v kolikor ga uporabljate pri poslovanju.
NOVEMBER 2015
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Vabilo na zaključek projektov
»Izbira poklica - izziv za prihodnost ter Ustvarjalni,
podjetni in inovativni učenci 2015«
OOZ Celje zaključuje že osmo leto izvajanja projekta
Izbira poklica – izziv za prihodnost, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik. Namen
projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati
pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju
zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. V

šolskem letu 2014/2015 pa smo ob podpori MO Celje na
štirih osnovnih šolah izvajali podjetniške krožke, kjer so
udeleženi učenci imeli priložnost pokazati svojo ustvarjalnost. Aktivnosti obeh projektov in dosežene rezultate bomo predstavili na delovnem srečanju vseh sodelujočih v prostorih zbornice v sredo, 18.11.2015 ob 11.
uri. Vabimo vas, da se nam pridružite.

Potenti{Alpe-Adria}15 – Gospodarski kongres za
podjetnike iz regije Alpe Jadran
Potencial prihaja iz besede potentia = moč, zmogljivost.
Kje so moči regije Alpe-Jadran? Katere so njene posebne priložnosti? Kakšne izzive ponuja? Kako torej izkoristiti njen potencial za gospodarsko rast? Odgovore na
ta vprašanja bo 23. novembra 2015 pomagal razkriti
gospodarski kongres Potenti Alpe-Adria, ki se bo odvil v Vrbi ob Vrbskem jezeru. O svojih izkušnjah, pobudah in vizijah bodo spregovorili top podjetniki, gospodarstveniki, mladi startupi in odločevalci, ki potenciale
regije Alpe-Jadran že uspešno uveljavljajo. Kongres bo
prispeval h krepitvi zavedanja o priložnosti in izzivih
regije Alpe-Jadran in bo pozicioniral Alpe-Jadran kot

gospodarski in življenjski prostor za
prihodnost. V regiji
potencialov med Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Konferenco prirejata Slovenska
gospodarska zveza iz Celovca in Avstrijska gospodarska
zbornica Koroške.
V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, najdete več
informacij na spletni strani: http://www.potentialpeadria.eu/sl, kjer je objavljen celoten program konference ter pogoji udeležbe.

OOZ Celje partner in aktivni sogovornik na prvi konferenci
Karierni dan iniciative (Y) Our Future Slovenia
Pobudnica dogodka je bila ga. Adriana Aralica, diplomantka mednarodnih odnosov - koordinatorka pobude
za Slovenijo, ki je skupaj z OOZ Celje povabila k sodelovanju vse partnerje v lokalnem okolju, ki kakorkoli vplivajo na boj proti brezposelnosti mladih, prizadevanju za
večanje njihove zaposljivosti, odpiranju novih delovnih
mest in ustvarjanju priložnosti za delo in zaposlitev. Konferenca o zaposlovanju mladih se je odvijala 21. oktobra
2015 v Celju in je plod sodelovanja predstavnikov gospodarstva in javnega sektorja, je poskušala dati odgovore
na vprašanja:
• Kaj delodajalci pričakujejo od svojih mladih sodelavcev?
• Kako se predstaviti delodajalcu?
• Kakšno je stanje na trgu dela in zaposlitvene možnosti
za mlade doma in v tujini?
• Kako stopiti na lastno podjetniško pot? in še mnoga
druga.
Dogodka se je udeležilo preko 70 mladih in prav na začetku sta g. Miran Gracer, predsednik zbornice in direktor Grafike Gracer d.o.o. ter g. Franc Preložnik, predsednik
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Z leve: M.Gracer, F.Preložnik in moderatorka

kluba Zlatorog in direktor podjetja ETRA d.o.o., razpravljala o tem, kako vključevati mlade ljudi na začetku njihove
karierne poti v delovne procese poslovnih subjektov.
Konferenca je potekala v obliki okroglih miz, predavanj
in delavnic, udeležencem pa je bilo omogočeno tudi individualno svetovanje o njihovi karierni poti. Informacije
o izzivih, ki jih lahko posameznik pričakuje na samostojni podjetniški poti, je udeležencem podala mag. Tatjana
Štinek iz OOZ Celje. Konferenca je potekala v dobrem
vzdušju in pozitivni energiji.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Udeležba na 3. konferenci ženske podjetnosti
3. konferenco ženske podjetnosti,
ki je potekala 21.10.2015 v Mariboru in katere rdeča nit je letos bila 'Po
stopnicah do uspeha', se je udeležila
predsednica Sekcije obrtnic in podjetnic OOZ Celje, ga. Alenka Vodončnik.
S temo letošnje konference so preko
osebnih izkušenj gostij osvetlile raznolike elemente, ki so njihovo merilo uspeha ter skozi pogovore iskale
lastno vrednost uspeha.
Ga. Alenka Vodončnik: »Konferenca
je odlična priložnost za druženje, izmenjavo mnenj in izkušenj, navezavo
stikov v hitrih poslovnih zmenkih ter
možnostih sodelovanja z novimi poUdeleženke konference, arhiv dogodka, FB stran slovnimi partnerji.«

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport se je
udeležila srečanja v Celju
ficitarne poklice in kako lahko vplivajo na povečanje
vpisa v tehniške programe?
• Kakšno je sodelovanje gospodarstva pri oblikovanju
in prenovi vsebin programov? Ali spremembe izobraževalnih programov sledijo hitro razvijajočemu se poslovnemu okolju?

Foto: T.Štinek

Glede na to, da je velika neusklajenost med potrebami in
ponudbo na trgu dela in da se vse glasneje govori o ponovni uvedbi sistema vajeništva, je tematika tako aktualna, da se je Klub podjetnikov Zlatorog odločil za strokovno srečanje na to temo. Tako je 29.10.2015 Šolski center
Celje gostil srečanje z delovnim naslovom Poklicno izobraževanje za potrebe gospodarstva s poudarkom na
savinjski regiji. Gostje omizja dr. Maja Makovec Brenčič,
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, Igor Dosedla, direktor
Šolskega centra Celje in Miran Gracer, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje so diskutirali o
aktualnih vprašanjih:
• Kdaj in kakšne bodo značilnosti vajeniškega sistema in
kdaj bi ga bilo možno uvesti?
• Kako bodo bremena tega sistema razporejena med izobraževalno sfero in delodajalci?
• Kako lahko država pripomore k rešitvi problema, ki se kaže
v nezadostnem vpisu v nekatere srednješolske programe
glede na potrebe industrije (na primer poklic orodjar)?
• Ali so štipendije za deficitarne poklice ustrezen ukrep
za povečevanje vpisa na ta področja?
• Ali MIC-i v celoti uresničujejo svoj namen in kaj bi bilo
možno narediti več?
• Kako srednje šole promovirajo izobraževanje za de-

Na srečanju, ki ga je moderirala Katja Esih, direktorica JZ
Regijskega študijskega središča Celje, je ministrica poudarila 3 področja in sicer: kakovost, odpiranje prostora
za izobraževanje in sodelovanje. Vajeništvo se bo začelo
uvajati kot pilotni model, nato pa bo potrebno uskladiti še zakonodajne podlage statusa vajenca, kar je ena
od osnovnih dilem. Vsekakor se ministrstvo zavzema za
idejo zgodnjega zaposlovanja in pridobitve kompetenc
za konkretno delovno mesto. Predsednik OOZ Celje Miran Gracer je izpostavil dilemo enakomerne porazdelitve
bremen in pomanjkanje določenih poklicnih profilov ter
prizadevanja zbornice, da bi se čim več učencev odločilo
za poklicne profile, ki so zaposljivi in jih primanjkuje na
trgu dela. V ta namen je mag. Tatjana Štinek iz OOZ Celje
na kratko predstavila projekte, ki jih zbornica izvaja sama
ali s partnerji in se dotikajo tematike podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in promocije poklicev. Predvsem
je izpostavila projekte, ki so regijskega značaja: Festival
izobraževanja in zaposlovanja ter Izbira poklica - izziv za
prihodnost, ki ga zbornica izvaja pod okriljem Mestne
občine Celje ter občin Vojnik, Štore in Dobrna. Posebej pa
je poudarila projekt, ki ga podpira Mestna občina Celje
Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci celjskih osnovnih šol, v katerega je bilo v preteklem šolskem letu vključenih preko 70 učencev.
Ministrica je pozdravila prizadevanja zbornice in posluh
lokalnih skupnosti za podporo tovrstnim aktivnostim, saj
je cilj ministrstva zaposljivost, zaposlenost in ustvarjanje
dodane vrednosti. Predstavila je tudi projekte, ki jih ministrstvo izvaja v ta namen in podala informacijo, da se
snuje strategija RS do leta 2050.
NOVEMBER 2015
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Sekcija lesarjev – objavljen Priročnik za opravljanje
lesarske dejavnosti
Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zahtev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtevnih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje
predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Varstva
okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … Žal je prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, s
katerimi se obrtnikom in podjetnikom nalagajo vedno
nove obveznosti. Mnogokrat so predpisi nejasni, zaradi
česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri njihovem razumevanju in uporabi.
In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletnega priročnika, ki so ga pripravili na Sekciji lesnik strok pri OZS
- da nejasne in nerazumljive predpise približamo vam,

pripravimo povzetke obveznosti ter praktične
primere obrazcev, načrtov…,
ki bi vam bistveno olajšalo delo. Prav tako smo številne
zakonodajne zahteve iz različnih področij zbrali na enem
mestu, sama oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje.
Priročnik je objavljen na spletni strani sekcije lesarjev
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/
Sekcijalesnihstrok/Priro%C4%8Dniklesnihdejavnosti.
aspx ter je članom dostopen z geslom, s katerim dostopajo do zaprtih spletnih strani OZS.

Sekcija gradbincev – opozorilo, vezano na oglaševanje
novosti Zakona o graditvi objektov
Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno
za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, opažajo, da nekatere organizacije, ki se ukvarjajo s strokovnim
izobraževanjem, oglašujejo seminarje, na katerih naj bi
bile predstavljene novosti, ki jih prinaša novi Zakon o
graditvi objektov. Iz opisa teh seminarjev je moč sklepati, da se predstavitev novosti nanaša na rešitve gradbenega zakona, ki je šele v fazi internega delovnega osnut-

ka in še ni bil javno objavljen, saj delo znotraj delovnih
skupin še poteka in še ni v celoti zaključeno. MOP meni,
da je razpisovanje seminarjev na to temo preuranjeno
in zavajajoče do potencialnih udeležencev, obenem
pa prejudicira rešitve, ki še niso bile niti predmet javne razprave niti vladne procedure, kaj šele postopka
sprejemanja in potrjevanja v Državnem zboru RS.
(Vir: www.mop.gov.si).

VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 19.11.2015, ob 16.00
Predavateljica mag. Sandra Senčič, KOVA d.o.o. Vsebina strokovnega predavanja:
• novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)
• organizacija varnosti in zdravja pri delu, naloge in odgovornosti zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu
• civilno pravna odgovornost in kazenska odgovornost odgovornih oseb delodajalca
• nevarnosti, tveganja in varnosti ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
• obravnava nezgod pri delu, odškodninski in regresni zahtevki.
Predvideno trajanje: 3 ure. Po izvedenem teoretičnem usposabljanju bodo udeleženci opravili teoretični preizkus znanja
(testi). Preizkus praktičnega usposabljanja se izvaja na delovnih mestih na podlagi dodatnega dogovora (koristite lahko
10 % popust na kartico Mozaik podjetnih). V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu v primeru neizvedbe
praktičnega usposabljanja opravljen teoretični del ne velja.
Pogoji udeležbe:
• Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 13 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce
• Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 22 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z neporavnanimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce ter za vse druge udeležence, ki niso člani OOZ Celje
• Pri prijavi obvezno navedite številko kartice Mozaik podjetnih ali pa jo prinesite s sabo na seminar
Razliko do polne cene za člane s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice krije OOZ Celje.
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2. UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ PREK E-VEM
DRŽAVNEGA PORTALA ZA PODJETJA IN PODJETNIKE
v petek, 20.11.2015, ob 9.30
Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja
urejati prek sistema e-Vem. Na delavnici bodo predstavljene novosti v zvezi z oddajo elektronskih obrazcev. Izvajalka
seminarja ga. Urška Trobej je direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, vodja računovodskega servisa, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva, davkov in financ. Vsebina:
• obrazci in način vložitve prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih v letu 2015 in 2016,
• obvezni podatki na obrazcih pri posameznih šifrah podlag zavarovanj, posebnosti, navodila..
• kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM,
• portal e-VEM, postopek oddaje obrazcev, primer izpolnjevanje obrazca M1 v e-VEM portalu,
• podlage za zavarovanje, ki so že podprte v sistemu e-VEM,
• posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-VEM.
• pooblaščanje v portalu e-VEM pri vlaganju, prijavi, spremembi in odjavi v obveznih socialnih zavarovanjih
Udeležba je za člane OOZ Celje s poravnanimi obveznostmi do zbornice brezplačna. Za vse ostale udeležence znašajo stroški udeležbe na posameznika 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000
0000 0413 097, LON, d.d., Kranj.
3. PREDSTAVITEV TEHNIČNIH REŠITEV PONUDNIKOV DAVČNIH BLAGAJN
v sredo, 25.11.2015, ob 12.00
Svoje tehnične rešitve na področju uporabe davčnih blagajn bodo predstavili naslednji ponudniki:
 TELEKOM Slovenije d.d.– mobilne blagajne in mobilna aplikacija Pantheon (partner Mozaika podjetnih)
 BIROKRAT IT d.o.o. Ljubljana - davčne blagajne za pametne telefone, tablice, prenosnike in računalnike. Rešitve za
windows in android
 BIRO BIT d.o.o. Celje - možnosti uporabe programske opreme za davčne blagajne na androidu (tablice in mobilni
telefoni) in v windows okolju (računalniki) ali s pomočjo registrskih blagajn
 COMTRON d.o.o. Maribor: blagajna TRONpos – blagajniški sistem, prilagojen uporabi na tabličnih računalnikih in
mobilnih telefonih, ki delujejo na Androidu
 NETICOM d.o.o. Nova gorica: blagajna DigiPOS - primerna za vse vrste dejavnosti, enostavna rešitev za vse tiste, ki
niso vešči elektronskega poslovanja

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________
SEDEŽ: ____________________________________________________
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!),

DAVČNA ŠT.: ______________________________

TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: __________________________________
ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________
1. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ:  19.11.2015 ob 16.00
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
2. UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ PREK E-VEM DRŽAVNEGA PORTALA ZA PODJETJA IN PODJETNIKE
KDAJ:  20.11.2015 ob 9.30
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
3. PREDSTAVITEV TEHNIČNIH REŠITEV PONUDNIKOV DAVČNIH BLAGAJN
KDAJ:  25.11.2015 ob 12.00
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec oktober 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2015 1.524,44
€.. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje
je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja
davkov in prispevkov v letu 2014 je 34,72 % (Ur.l. RS 16/2015).
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2015 (Ur.l. RS št.
94/2014):

nad

do
668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2015:
Splošna olajšava:

275,22 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v

nad
905,53

znaša dodatna mesečna
olajšava v

do
905,53

268,10

1.047,57

93,00

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €
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Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec oktober 2015 upoštevajte 22 delovnih dni - 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).
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
1.4.2015 dalje v višini 32,20 € (Ur.l.RS 21/15), 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.
Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne
podračune:
• PDP - proračun države SI56 0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
• PDP – ZZZS SI56 01100-8883000073
z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela:
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej
Obrtnikov Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletno stran
DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2015

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno
735,83 €
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 €
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
2.819,09 €
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
2.477,03 €
študenta-letno
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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).

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Delovniki

Prazniki

Skupaj

21
20
22
20
20
21
23
21
22
22
21
22
255

1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
1
6

22
20
22
22
21
22
23
21
22
22
21
23
261

Št. ur na
mesec
176
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca
2015 dalje
Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je
bila povprečna mesečna plača v letu 2014 1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih
plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za
potrebe pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 10,20
EUR in od zneska 800,93 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2015
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.523,18 EUR*

podračun

Referenca

54 % PP**

3,5 PP***

831,74

5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

128,92

835,59

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

1,66

10,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v aprilu 2015
se znesek izračuna: 54% od PP2014 1.540,25= 831,74 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 16.11.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

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

ZA ČLANE
OBMOČNIH
OBRTNOPODJETNIŠKIH
ZBORNIC

Ponosni smo na uspehe,
ki jih dosežemo skupaj.
Doseganje uspehov je veliko lažje, če sodelujete z dobrimi partnerji, ki razumejo zahteve in potrebe
poslovnega okolja. Članom Območnih obrtno-podjetniških zbornic namenjamo paket ugodnosti, ki
omogoča stroškovno učinkovitejše poslovanje. Izkoristite ga lahko vsi, ki imate pri Abanki transakcijski
račun ali ga odprete na novo. Omenjena ponudba velja do vključno 31. 12. 2015 oziroma do preklica.
Vsem z odličnimi poslovnimi idejami, od katerih vas do uresničitve loči le odločilen korak, pomagamo z
ugodnim kratkoročnim kreditom za financiranje poslovanja. Člani Območnih obrtno-podjetniških
zbornic lahko izkoristite posebno ponudbo Abanke, ki velja do vključno 31. 12. 2015 oziroma do preklica.
Kontakti za več informacij:
Za podjetja:
Jasna Ocvirk, (03) 42 58 161, jasna.ocvirk@abanka.si
Klavdija Komerički, (03) 42 21 342, klavdija.komericki@abanka.si
Za samostojne podjetnike:
Nataša Pirc, (03) 42 58 146, natasa.pirc@abanka.si
Petra Ličen, (03) 42 21 130, petra.licen@abanka.si
www.abanka.si l Abafon 080 1 360
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