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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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Objavljeni razpisi
Slovenskega regionalnega razvojnega sklada
V septembru so bili objavljeni naslednji javni razpisi:
- Ur.list št. 65/2015 Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave ter predelave lesa, roka
prijave sta dva, in sicer 12. 10. 2015 ter 12. 11. 2015.
- Ur. list RS 65/2015 Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov občin z rokom prijave 12. 10. 2015.
- Ur.list RS št. 69/2015 Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokom prijave 26. 10. 2015
ter 26. 11. 2015.
Več informacij o razpisih najdete na spletni strani Sklada www.regionalnisklad.si, e-pošta info@regionalnisklad.si,
tel: 00 386 1 83 61 953, fax: 00 386 1 83 61 956.

Ne verjemite zavajujočim ponudbam!
Obveščamo vas, da so se v zadnjem času ponovno pojavile zavajujoče ponudbe podjetja iz Ljubljane, ki ponuja možnost pridobitve subvencij, če bodo le dvignili
pisno pošiljko na pošti (odkupnina 75 EUR) in pristopili
v njihov sistem. Kot je že znano v takšni pošiljki NI nikakršnih uporabnih zadev, v glavnem obljube, da bodo
pomagali urediti subvencijo v roku 12 mesecev (sicer
vrnejo denar) in naročeno gradivo o davčnih blagajnah.

Ponudnik je zelo agresiven tudi po telefonu in zahteva,
da se pošiljka čim prej dvigne na pošti, sicer bo potrebno plačati penale. Večkrat so uporabljene tudi grožnje z
inšpekcijo.
Podjetje prav tako prodaja "priročnik za zaščito pred inšpekcijo", ki je v več variantah namenjen različnim dejavnostim (gradbeništvo, mizarstvo, gostinstvo, prevozi, ..).
Cena "priročnika" znaša 69 EUR.

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju tem za pripravo
mladinskih raziskovalnih nalog
Teme so lahko vezane na tehnična, naravoslovna, logistična, organizacijska, sociološka, socialna, ekološka ali druga
področja. Teme bodo v okviru raziskovalnih nalog obdelali
mladi raziskovalci iz celjskih srednjih in osnovnih šol. Podjetniki - ponudniki tem bi mladim raziskovalcem pomagali zgolj z intervjujem, možnostjo ogleda proizvodnje ali
Skladno z dogovorom ob izvedbi letošnjega »Dneva mla- posredovanjem dodatnih podatkov o problemu - raziskodih raziskovalcev« aprila 2015 in posveta »Raziskovanje valni temi.
mladih v koraku z gospodarstvom«, ki je bil kot srečanje
gospodarstvenikov in raziskovalcev organiziran v Celju v Spoštovani člani, predlagamo, da se v skladu s konkretimesecu septembru 2015, so se na našo zbornico iz MOC zacijo osnovnega strateškega ukrepa Strategije razvoja
obrnili z vlogo za posredovanje raziskovalnih tem ali na- gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020: aplikaslovov, ki so zanimive za dejavnost vas – članov.
tivno raziskovanje in razvoj odzovete povabilu za sodelovanje s šolami. Glede sodelovanja in tem raziskovalnih
Gre za vprašanja, raziskovalne probleme ali za iskanje nalog se obrnite direktno na g. Ciglerja na MOC, tel.: 03
odgovorov, ki se pojavljajo v gospodarskih ali storitvenih 42 65 852, e-pošta: zeljko.cigler@celje.si.
dejavnostih, ki jih izvajajo mikro, mala in srednja podjetja.
Celjsko mladinsko raziskovalno delo letos praznuje že
38. obletnico svojega obstoja. V tem času so bile izdelane mnoge zanimive raziskovalne naloge in kar nekaj je
znanih zanimivih izsledkov ali praktičnih izdelkov z visoko
uporabno vrednostjo.

N U D I M P R E VO Z E
Nudim prevoz in dostavo pohištva in druge prevoze (teža do 1500 kg) z dostavnim vozilom Renault master z nadgradnjo.
Dimenzije nadgradnje: D x V xŠ - 4,4 x 2,2 x 2,1 m.
Več informacij:
Avtoprevozništvo s.p. Dragutin Josipović,
Na otoku 4, 3000 Celje, gsm 031 36 22 32 ali
e-pošta: drago.josipovic@siol.com.
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VEŠ. VEM. VEMO –
Vsi odgovori na enem mestu, v enem dnevu
Vabljeni na dneve za podjetne!
Ob 10. obletnici portala e-Vem bodo vrhunski strokovnjaki
in uspešni podjetniki z vami delili svoje izkušnje in znanje
o ustanovitvi podjetja, postopkih pridobitve dovoljenj, novih oblikah poslovanja in možnostih širitve v tujino.
Dnevi za podjetne se bodo zvrstili od 2. novembra do 6.
novembra 2015 na določenih točkah VEM v desetih večjih
slovenskih mestih in bodo na vsaki lokaciji potekali od 13.
do 17. ure. Izkoristite priložnost za brezplačna osebna
svetovanja in se udeležite predavanj o dobrih poslovnih
praksah. Svoje izkušnje in znanje bodo z vami delila
uspešna slovenska podjetja, ki delujejo na naslednjih
področjih: Socialno podjetništvo, Ženske v podjetništvu, Inovativna podjetja, ki se širijo na tuje trge, E-po-

slovanje.
Dogodke ob 10. obletnici e-Vem organizira Ministrstvo za
javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, GZS, OZS, AJPES, FURS,
ZRSZ in ZZZS ter upravnimi enotami in ostalimi točkami
Vem. Dogodki ob 10. obletnici e-Vem bodo potekali pod
znamko Evropske komisije »Evropski teden podjetništva«.
Dogodek za področje Savinjske regije bo potekal v
četrtek, 5.11.2015, od 13. do 17. ure v prostorih OOZ
Celje. Za udeležbo se prijavite preko spletne povezave http://evem.gov.si/info/o-portalu/10-let/. Pohitite
s prijavo, saj je število mest omejeno.

Pričel je veljati nov Zakon o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev
Zakon prinaša novo ureditev na področju zaposlovanja
in dela tujcev v Sloveniji. Ta uvaja koncept enotnega
dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem
izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah. Še
naprej pa so potrebna delovna dovoljenja za zaposlitev
državljanov BIH, za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni
in v prehodnem obdobju po vstopu v EU tudi za zaposlitev hrvaških državljanov. Ta dovoljenja bo izdajal Zavod
za zaposlovanje Republike Slovenije.

Podrobnejši način izdaje dovoljenja in obrazce prošenj
določa Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje.
Ta je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/2015. Za delodajalce so vse podrobne informacije glede zaposlovanja tujcev objavljene na spletni strani www.infotujci.si.

Obiskana delavnica na temo davčnih blagajn
Sredi septembra je bila izvedena delavnico s področja
zakonodaje, ki se nanaša na uvedbo davčnih blagajn.
Udeleženci, ki jih je bilo preko 60, so izrazili zadovoljstvo
s predstavljeno vsebino. V drugem delu dogodka sta programske rešitve na tem področju predstavila predstavnika partnerjev Mozaika podjetnih - Telekoma in Birokrata
ter pojasnila marsikatero vprašanje in dileme.
Zaradi aktualnosti teme bomo delavnico, tokrat z dvema davčnima svetovalcema, izvedli ponovno v torek,
10.11.2015 s pričetkom ob 14. uri (vabilo in prijavnica
na straneh 8 in 9). Vabljeni k udeležbi!

Foto: M. Rečnik

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale
storitve medicine dela in športa
Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
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Ulica obrti na 48. MOS 2015
Letos so na Ulici obrti v času sejma potekale v živo predstavitve 8 atraktivnih obrtnih poklicev, predstavili so se:
elektrikar, mizar, avtoserviser, avtokaroserist, izdelovalev
oblačil in oblikovalec modnih oblačil, pek in slaščičar. Pri
demonstraciji poklica elektrikar je sodeloval tudi član
OOZ Celje Krešimir Antolič, ki je učencem dal možnost,
da so lahko preizkusili različne naprave, ki jih napaja električni tok.

Elektrikar Krešimir Antolič (levo)

ti obiskali vsi učenci, ki so bili v preteklem šolskem letu
udeleženi v krožkih.
V času MOS-a je članice Sekcije podjetnic in obrtnic
OOZ Celje gostila izvršna direktorica družbe CS d.d. Breda Obrez Preskar na dogodku News W2W. Po dogodku
se je nekaj članic udeležilo tudi predstavitve partnerjev
Mozaika podjetnih ter sestanka s predstavnicami iz Gorenjske, Ljubljane in Maribora.

Mentorice krožka z razstavljeno maketo šolskega igrišča,
izdelano na OŠ Ljubečna

Na delu Ulice obrti je bila predstavljena dejavnost in
izdelki učencev celjskih osnovnih šol, ki so jih ustvarili
v krožkih »Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci«,
ki jih je OOZ Celje izvajala spomladi na štirih osnovnih
šolah v sodelovanju z njihovimi mentorji. Poleg učencev zaključnih razredov osnovnih šol, ki se odločajo za
nadaljevanje izobraževanja po osnovni šoli, so Ulico obr-

Članice Sekcije obrtnic in podjetnic na MOS

Družabno srečanje članov

Nagovor predsednika g. Gracerja (foto: T. Štinek)

V petek, 25.9.2015, popoldne so se zbrali člani OOZ
Celje, njihovi družinski člani in zaposleni na družabnem
srečanju na Lopati. Kljub slabemu vremenu ni manjkalo
dobre volje. V začetku je navzoče pozdravil predsednik
OOZ Celje g. Miran Gracer, zapeli so Podoglarji.

Foto: T. Štinek

V nadaljevanju je zbrane nagovoril tudi direktor OZS
g. Danijel Lamperger ter predstavil tekoče aktivnosti,
nato pa sta se predstavila še partnerja kartice Mozaik
podjetnih, in sicer Telekom in Big Bang.

OKTOBER 2015
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Sekcija frizerjev – napoved aktivnosti
• Strokovno srečanje frizerjev – 28.11.2015 Brdo pri Kranju
Sekcija frizerjev pri OZS organizira strokovno srečanje frizerjev, ki bo v soboto 28.11.2015 popoldan na Brdu pri Kranju. Osrednja tema bodo davčne blagajne v praksi. Srečanje se bo zaključilo z enournim Look & Learn (glej in se uči)
seminarjem oblikovanja dolgih las oziroma svečanih frizur. Vabilo boste člani prejeli po e-pošti in bo objavljeno na
spletni strani Sekcije frizerjev.
• 16. Slovenski frizerski festival - nedelja 8.11.2015 Grand Hotel Union
Za člane OZS in njihove zaposlene je cena vstopnic nižja, zato pohitite s prijavami, ki so v predprodaji do 9.10.2015 še
ugodnejše. Prijavite se lahko tudi preko spletne prijavnice na spletni strani OZS, med dogodki. Več informacij na OOZ
ali pri sekretarki sekcije Vlasti Markoja 01 5830 571.
• Ogled strokovnega sejma HAARE 2015 - Nürnberg
Vsi člani Sekcije frizerjev vabljeni 7. - 8. 11.2015 na ogled strokovnega sejma HAARE 2015 v Nürnbergu, ki ga organizira Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ Maribor. Odhod avtobusa je iz Maribora. Sekcija frizerjev pri OZS članom
sekcije, ki imajo poravnano članarino, krije del stroškov zato je za člane cena nižja. Rok za prijave je 15.10.2015 oziroma
do zasedbe prostih mest. Več informacij in zbiranje prijav je na OOZ Maribor, e-pošta leonida.polajnar@ozs.si.

Sekcija za gostinstvo in turizem
Tradicionalno Strokovno srečanje gostincev, ki ga organizira Sekcija za gostinstvo in turizem bo v torek 17. novembra
2015 v Avditoriju Portorož. Pripravljene bodo zanimive teme za osrednji dan in tudi poseben program za 16.11.2015
zvečer. Ker je to osrednji dogodek Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS člane sekcije pozivamo, da si rezervirate
termin in se udeležite srečanja. Vabilo in program bo poslan vsem članom po e-pošti in bo objavljen na spletni stani
sekcije. V kolikor pa bi katero podjetje želelo sodelovati kot pokrovitelj ali razstavljalec strokovnega srečanja lahko
kontaktira sekretarko sekcije preko e-naslova vlasta.markoja@ozs.si.

Sekcija za promet
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o delih in opremi vozil
V ur.l. RS št. 69 z dne 29.9. 015 je objavljen Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi
vozil.
Tako s 10. 10. 2015 stopijo v veljavo naslednje spremembe:
V 1. členu pravilnika se dodaja klavzula o medsebojnem
priznavanju zahteve glede dajanja na trg v Evropski uniji,
kot se to zahteva za vse tehnične predpise.
V 2. členu pravilnika je sprememba določb glede opremljenosti vozil z gasilniki in sicer se opremljenost vozil z
gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B dovoli za vsa tovorna vozila in ne samo za manjša tovorna vozila kategorije N1, kot je bilo v prvotnem Pravilniku o delih in opremi
vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14). Taka odločitev je
bila sprejeta na podlagi predstavitev težav avtoprevoznikov in na podlagi preveritve predpisov o opremljenosti
vozil z gasilniki po nekaterih državah članicah Evropske
unije. (vozila N1: vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t)
V 3. členu pravilnika je nekoliko spremenjena določba, s
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katero je lahko dovoljena vožnja skupine vozil, posebej
prirejenih za prevoz vozil dolžine 22 metrov, tudi po regionalnih in občinskih cestah, v kolikor je to urejeno s prometno ureditvijo. (Vir: MzI)

Priglasitev posebnih linijskih prevozov

Prevoznike še enkrat obveščamo o zakonskih obveznostih priglasitve posebnih linijskih prevozov in sicer: Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe (med
naročnikom prevoza in prevoznikom) o tem obvestiti
pristojno ministrstvo, ki vodi register posebnih linijskih
prevozov. Postopek priglasitve posebnega linijskega prevoza:
- izpolnite obrazec za priglasitev posebnega linijskega
prevoza
Izpolnjenemu obrazcu priložite (bodite pozorni, da so izpolnjene vse rubrike): daljinar, podrobni vozni red in
itinerar vožnje. Dokumentacijo pošljete (v papirni in elektronski obliki) na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Podatke v elektronski obliki pošljete v originalnih verzijah
formatov, v katerih so bili izdelani (Word, Excell,..) in NE v
.pdf obliki na e-naslov: gp.mzip@gov.si. Prevoznike opozarjamo tudi nadzor nad izvajanjem posebnih linjiskih
prevozov, ki ga bo izvajalo MzI.
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Nemčija - cestnina

Glede na številna vprašanja prevoznikov, vas ponovno
obveščamo glede novosti nemškega cestninjenja in sicer:
S 1.7.2015 se je cestninsko omrežje razširilo na dodatnih
1.100 km štiripasovnih državnih cestah. S 1.10.2015 se
zniža tonska meja za tovorna vozila, ki so dolžna plačevati cestnino (iz 12 t na 7,5t skupne dovoljene teže). Na

nemških avtocestah in nekaterih državnih cestah bo tako
veljala obveznost plačila cestnine za tovorna vozila, ki
presegajo 7,5 t skupne dovoljene teže. Vse pomembne
informacije glede nemške cestnine najdete na spletni
strani https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/microsites/sl/slovenscina.html.
Natalija Repanšek, sekcija za promet pri OZS

Sekcija avtoserviserjev - AUTODATA za avtoserviserje: za
NOVE NAROČNIKE do konca OKTOBRA 15% POPUSTA
Gre za program, ki avtoserviserja vodi pri servisiranju in vzdrževanju vozila. S pomočjo programa neodvisni serviser
izve, kaj vse mora storiti ali pregledati pri vozilu v času tovarniške garancije, program ga usmerja in mu olajša popravilo s pomočjo risb in shem, s pomočjo programa izve, kateri rezervni deli so originalu enakovredni, in še in še. Uporaba
je zelo enostavna! Kot je bilo objavljeno že v PIT·STOP novicah, velja akcija za nakup/pridobitev spletnega gesla za
dostop do AUTODATE do konca oktobra.
V okviru te enkratne akcije imajo avtoserviserji ob naročilu 15 % popusta na vsakega od paketov:
- manjši paket Servis&Vzdrževanje – le 217 € za člane OZS
- večji paket Popravilo&Diagnostika – le 476 € za člane OZS.
AUTODATA je od letos povsem nova. Predstavitev novosti si je mogoče ogledati na http://www.autodata-group.com/
global/our-products/cars/ in http://www.autodata-group.com/global/our-products/cars/user-videos/. Nova struktura podatkov skrajša čas za iskanje podatkov za kar 75%!! Elektro sheme so interaktivne – s klikom na komponento
serviser vidi sliko komponente in podrobne informacije o njej. Več informacij je tudi na spletni strani sekcije avtoserviserjev pri OZS. Če ste zainteresirani, pokličite zastopnika in partnerja Kartice Mozaik podjetnih Svetkom d.o.o., g. Uroš
Čarman tel.: 01/292 62 04.

DARKO ŠTOK
(1951-2015)

Septembra se je končala življenjska pot dolgoletnega člana naše zbornice ter člana
Sekcije kleparjev in krovcev gospoda Darka Štoka, ki je sodil v sam vrh kleparske
stroke. Rodil se je v Celju kot tretji otrok v obrtni družini kleparjev. Ko zavijemo v Kosovelovo ulico v Celju in se ozremo proti dvorišču velike stavbe, vidimo delavnico,
kjer je že tri generacije Štokovih slišati zvok kladiva in strojev.
Darko Štok je bil poznan po natančnosti in vrhunsko opravljenem delu. Cenili smo
njegovo strokovno znanje in motiviranost za delo, ki jo je podedoval po svojem
očetu, ki je kleparsko delavnico odprl leta 1937. Med vojno je bila družina preseljena v Srbijo, po vrnitvi pa so z obrtjo nadaljevali kljub temu, da takratni sistem
obrtništvu ni bil naklonjen.
Gospoda Štoka so odlikovale pozitivne lastnosti: poštenost, vztrajnost in zanesljivost. Užival je v krogu svoje družine, ki ga je podpirala pri njegovem poslu, v prostem času pa se je rad odpravil na lov. Ob upokojitvi je kleparsko obrt prevzel sin
Marko, ki nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo.
Gospoda Štoka bomo ohranili v trajnem in prijetnem spominu, še posebej pa ga
bodo pogrešali dolgoletni člani Sekcije kleparjev in krovcev.
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VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. UREJENI IN DOBRO VAROVANI PODATKI SO KLJUČNI
ZA USPEH VAŠEGA POSLA
v četrtek, 15.10.2015 ob 12.30 uri
Ste vedeli: da si 80% podjetij po izgubi podatkov ne opomore IN da vam prava rešitev za projektno vodenje prihrani
ogromno časa? Tema delavnice:
•
pomembnost varovanja podatkov
•
učinkovito vodenje projektov in poenostavitev poslovnih procesov
•
znižanje stroškov in urejenost sistema podatkov
•
primeri dobrih praks iz lokalnega okolja
Ponavljajoči se vsakdanji poslovni procesi jemljejo veliko časa, še več pa neurejeni podatki in dostop do njih. BRIHTEJA d.o.o. ponuja rešitev za podjetja, ki želijo učinkovito voditi projekte in poenostaviti poslovne procese, hkrati pa želijo poenostaviti in poceniti sistemsko in strojno infrastrukturo ter imeti urejen sistem podatkov. Na predavanju bodo
podrobneje predstavljene funkcionalnosti rešitve intranet portala za planiranje in spremljanje napredka na projektu,
prikazana bo tudi pomembnost preglednosti poslovanja na enem mestu. Poudarjena bo pomembnost varovanja
podatkov in predstavljeno, kakšna škoda lahko nastane ob izgubi podatkov, ki se je marsikatero podjetje ne zaveda.
Prikazano bo off-site arhiviranje podatkov.
POTEK DOGODKA:
12:30 – 13:00 Registracija, prihod udeležencev, prva popoldanska kava
13:00 – 13:10 Nagovor predsednika OOZ Celje in kratka predstavitev podjetja Brihteja, d.o.o.
13:10 – 13:50 Koliko so vredni podatki vašega podjetja? Primeri dobrih praks iz lokalnega okolja - Boštjan Oblak,
Istor
Se zavedate kaj pomeni izguba podatkov? Statistika pravi, da si 80% podjetij ob izgubi ključnih podatkov, nikoli ne
opomore. Varovanje vaših podatkov pomeni varovanje njihove zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti. Neuspešna
zaščita vseh treh od teh vidikov posledično pomeni poslovno izgubo, pravno odgovornost in izgubo dobrega imena
podjetja. Zaščitite ključne podatke podjetja.
13:50 – 14:30 Kako znižati stroške poslovanja in hkrati poskrbeti za urejenost podatkov? Prikaz primerov dobrih
praks iz lokalnega okolja - Evgen Jamnikar, Brihteja
Način izvajanja delovnega procesa in neurejenost podatkov, lahko preprosto pomenita izgubo denarja. Ponavljajoči
se vsakdanji poslovni procesi jemljejo veliko časa, še več pa neurejeni podatki in dostop do njih. BRIHTEJA d.o.o. redno
svetuje podjetjem, ki želijo učinkovito voditi projekte in poenostaviti poslovne procese, hkrati pa želijo poenostaviti
in poceniti sistemsko in strojno infrastrukturo ter imeti urejen sistem podatkov.
14:30 Pogostitev in zaključno presenečenje – nagrada za vsakega udeleženca
Udeležba na delavnici je za vse udeležence brezplačna.
2. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016
v torek, 10.11.2015, ob 14. uri
S 1.8.2015 je stopil v veljavo Zakon o davčnem potrjevanju računov, uporabljati pa se bo začel 2. januarja 2016. Uporaba davčnih blagajn bo sicer mogoča že od 1. decembra 2015 dalje. Z nami bosta dva davčna svetovalca, pri določenih točkah pa sodeluje partner Mozaika podjetnih.
Prvi sklop (trajanje približno 135 minut)
•
Kaj v letu 2015 že velja na področju gotovinskega poslovanja poslovnih subjektov
•
Kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
(splošne določbe, kdo je zavezanec za davčno potrjevanje računov, čemu služi davčno potrjevanje računov,
obveznost dajanja in jemanja računov, kazenske sankcije)
•
Kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov (nakup/najem ustrezne opreme in
programov, stroški nakupa/najema)
•
Katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja
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•

•

Obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov (dodelitev oznak poslovnim prostorom, osebam, blagajnam, neobvezne sestavine notranjih aktov o potrjevanju računov, odpravljanje zapletov,
okvar programa, ravnanje v primeru izpada elektrike in internetne povezave ter na področjih brez interneta,
ravnanja zavezancev, ki želijo tudi v bodoče ročno izstavljati račune, kaj morajo vedeti o davčnem potrjevanju računov vodje podjetij in kaj zaposleni)
Vprašanja udeležencev

Drugi sklop (trajanje približno 20 minut)
•
Predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih SAOP d.o.o. – poudarek na tehničnem vidiku davčne blagajne (kako kupec ve, katera davčna blagajna je za njega najbolj ustrezna,…, usmeritev članov,…)
Udeležba je za člane OZS s poravnano članarino 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.

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: ___________________________________________________

res ugodno na počitnice

1. UREJENI IN DOBRO VAROVANI PODATKI SO Seznam
KLJUČNI
ZAinUSPEH
VAŠEGA
POSLA
potovanj
počitnic na:
mozaikpodjetnih.si/pocitnice
KDAJ:  15.10.2015 ob 12.30 uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
2. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016
KDAJ:  10.11.2015 ob 14. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec september 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2015 1.541,83
€.. 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 €

OKTOBER 2015

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec 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 - september 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 15. 10. 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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