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Izdajatelj:
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Uredniški odbor:
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Oblikovanje in tisk:
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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 700 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

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

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

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane 
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V A B I L O 
NA 7. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV OOZ CELJE

Člani izkoristite možnost 
brezplačnega ogleda 48. MOS v času od 8.-13.9.2015

Na osnovi sklepa UO OOZ Celje ima vsak član, ki ima poravnane vse finančne obveznosti do zbornice, pravico do 
obiska 48. MOS-a z brezplačno e-vstopnico, ki jo dobi na zbornici. Vstopnico lahko dvignete v tajništvu zbornice 
ali pa pokličite na tel. št. 03 425 22 74 ter sporočite podatke, da vam jo pošljemo po elektronski pošti. Vabimo 
vas zlasti v dvorano L1 na predstavitveni prostor OZS, kjer bodo med drugim predstavljeni tudi partnerji in ugodno-
sti kartice MOZAIK PODJETNIH. Želimo vam prijeten ogled sejma!

Vabimo vas, da si rezervirate  čas za skupno druženje na našem tradicionalnem srečanju, ki bo  

v petek, 25. septembra 2015, s pričetkom ob 16.30 uri,
na  športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju

Program s pričetkom ob 17. uri :
• nagovor predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja 
• nagovor predsednika OZS g. Branka Meha
• nagovor predstavnika Mestne občine Celje
• zabavni program (Oktet Podoglarji, harmonikarski nastop,..)
• športno-zabavne igre: pikado, vlečenje vrvi, košarka - igra 3 na 3/metanje trojk/prostih metov – glede na pri-

jave   

Pričakujemo vas, vaše družinske člane in vaše zaposlene, saj bo  to čas in prostor za izmenjavo izkušenj, iskrenje 
novih idej, predvsem pa za zabavno druženje stanovskih kolegov. Časi, v katerih delamo in živimo, niso najbolj 
naklonjeni nam obrtnikom in podjetnikom, zato je še toliko bolj pomembno, da okrepimo naša srečanja in druže-
nja, saj bomo samo skupaj močni in uspešni v naših skupnih prizadevanjih za boljši jutri. Na vas se obračamo tudi 
s pobudo, da za udeležbo na dogodku motivirate čim večje število članov, ki jih poznate in s katerimi poslujete.

Na srečanju bomo organizirali tudi športno-zabavne igre, zato predlagamo, da nam zaradi lažje organizacije že ob 
prijavi sporočite, v kateri panogi boste sodelovali. 

Možnosti:
- pikado
- vlečenje vrvi
- košarka

Pogoji udeležbe:
Za člane OOZ Celje je udeležba brezplačna, za družinske člane in delavce, zaposlene pri članih, participacija 
znaša 5 € (otroci do 18. leta brezplačno). 

Prijave ter plačila participacije sprejemamo na sedežu zbornice do  vključno petka, 18. septembra 2015, do 13. 
ure. Za dodatne informacije pokličite tel. št. 03 425 22 74. Srečanje bo organizirano v vsakem vremenu.

Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.
Miran Gracer

predsednik OOZ Celje



SEPTEMBER  20154

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

4

Predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema na 48. Mednarodnem sejmu obrti in 
podjetnosti v Celju

 

Letošnja predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema Slovenije bo potekala v nadstropju dvorane L1 
in drugih sejemskih dvoranah na razstavni površini 1.189 
m², kjer bodo predstavljene strokovne sekcije pri OZS, 
območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ), člani ter 
domači in tuji poslovni partnerji OZS. Letos se bo drugič 
na sejmu predstavila Ulica obrti, kjer bodo potekale v živo 
predstavitve obrtnih poklicev. OZS bo v času sejma orga-
nizirala tudi strokovne obsejemske dogodke in podelila 
najvišja zbornična sejemska priznanja (Cehi) ter predsta-
vila kartico Mozaik podjetnih.

Letos bodo drugič v času sejma potekale v živo pred-
stavitve atraktivnih obrtnih poklicev na Ulici obrti, ki bo 
organizirana po načelu »vse na enem mestu«, saj bodo 
obiskovalci hkrati lahko videli demonstracijo posameznih 
poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega usposa-
bljanja z delom, informacije srednjih šol in Centra RS za 
poklicno izobraževanje ter strokovno podporo obrtno-
-podjetniškega zborničnega sistema. 

Pri demonstraciji poklica elektrikar bo sodeloval tudi 
član OOZ Celje Krešimir Antolič, na delu Ulice obrti pa 
bo predstavljena dejavnost in izdelki učencev celjskih 
osnovnih šol, ki so jih ustvarili v krožkih »Ustvarjalni, 
podjetni in inovativni učenci«, ki jih je OOZ Celje izvaja-

la spomladi na štirih osnovnih šolah v sodelovanju z nji-
hovimi mentorji, zato vas k ogledu še posebej vabimo.

Na razstavnem prostoru OZS bodo potekale predstavitve 
partnerjev kartice Mozaik podjetnih (Erste Card, Telekom 
Slovenije d.d., Elektro Energija in NLB d.d.). Predstavili se 
bodo tudi domači partnerji OZS (Finančna uprava Re-
publike Slovenije, SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., 
Sklad obrtnikov in podjetnikov, Zavod za izobraževanje 
delavcev in Slovensko deželno gospodarsko združenje iz 
Trsta). 

Slavnostno odprtje 48. MOS bo v torek, 8. 9. 2015, ob 
10.00 uri, v Modri dvorani, v poslovni stavbi Celjskega 
sejmišča. Slavnostni otvoritelj sejma bo predsednik Vlade 
Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Sistem OZS bo v leto-
šnjem letu v času MOS izvedel številne strokovne obse-
jemske dogodke (najdete jih na povezavi http://www.ozs.
si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi/Mednarod
nisejemobrtiinpodjetnostiMOS.aspx. 

V času MOS bodo dnevno, od 10.00 do 16.00 ure (razen 
v soboto in nedeljo) potekala brezplačna podjetniška in 
pravna svetovanja, kjer bodo svetovalci OZS obstoječim 
in bodočim članom zagotavljali celovite rešitve na enem 
mestu.

Objavljen Zakon o davčnem potrjevanju računov ter 
Pravilnik o izvajanju zakona
V Uradnem listu 57/2015 je bil objavljen Zakon o davčnem 
potrjevanju računov, kjer najdete tudi celotno besedilo. 
Zakon o davčnem potrjevanju računov je sprejel Držav-
ni zbor RS dne 15.7.2015 in stopi v veljavo naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel 2. 
januarja 2016. Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne 
zavezancev preko spleta povezane s centralnim informa-

cijskim sistemom FURS, ki bo potrdila in shranila podatke 
o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove 
izdaje v realnem času.

Vse informacije v zvezi davčnimi blagajnami in VKR so ob-
javljene na spletni strani FURS na naslovu:  http://www.
fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_
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knjige_racunov_vkr/, kjer najdete tudi pogosta vprašanja 
in odgovore v zvezi z davčnimi blagajnami in VKR. 

V  Uradnem listu št. 60/2015 z dne 14.8.2015 pa je bil ob-
javljen Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjeva-
nju računov. Da bi zavezancem omogočili lažji prehod na 
novi način izdajanja računov, bo sistem poskusno stekel 
že 1.12.2015. Pravilnik podrobneje ureja vsebino, posto-

pek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega 
potrdila, način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa en-
kratne identifikacijske oznake računa, dolžino in obliko 
zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa, vsebino in obli-
ko sporočil z obveznimi podatki o računu, vrste poslovnih 
prostorov zavezanca, varnostne mehanizme za izmenjavo 
podatkov, standardna sporočila o napakah, protokole po-
stopkov v primeru napak itd.

Novosti za samostojne podjetnike, ki jih prinaša novela 
Zakona o gospodarskih družbah – NE SPREGLEJTE
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) prina-
ša naslednje spremembe za samostojne podjetnike in 
gospodarske družbe, ki začnejo veljati 8.8.2015:
• Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj 

s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Do sedaj je lahko 
podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom 
taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).

• Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati 
prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi 
za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. 
člena). Enako velja za vpis zastopnika pri podružnici 
podjetnika.

• Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje po-
slovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati 
pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi 
tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik 
pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristoj-
nega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za 
stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).

• Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opra-
vljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, 
da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na 
spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja 
dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) 
načine (drugi odstavek 75. člena) – vzorec obvestila  

• Spremembe glede firme: v zvezi z uporabo besede Slo-
venija v firmi ZGD-1I določa, da soglasje vlade ni po-
trebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko 
končnico »si«, dodatne vsebine firme lahko vsebujejo 
tudi črke X, Y, W in Q. V zvezi z jezikom firme ZGD-1I 
določa, da morata biti sestavina firme, ki nakazuje de-
javnost in oznaka družbe v slovenskem jeziku, kar po-
meni, da dodatne sestavine lahko vsebujejo tudi tuje 
besede (15. in 20. člen).

Ko podjetnik prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred 
predlaganim datumom izbrisa, lahko na točki VEM pre-

dloži tudi obvestilo o prenehanju opravljanja dejavno-
sti, ki mora biti objavljeno na spletnih straneh AJPES. V 
vseh ostalih primerih lahko samostojni podjetnik obvesti-
lo o prenehanju v objavo pošlje prek aplikacije OOPS (Od-
daja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski 
pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa pošlje 
po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo 
AJPES. Objavo prenehanja opravljanja dejavnosti pred iz-
brisom samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra 
Slovenije preverja AJPES. Obveznost objave obvestila na 
spletni strani AJPES velja za vse samostojne podjetnike, ki 
bodo prijavo za izbris vložili po 8.8.2015. 

Ena izmed sprememb je tudi ta, da:
• na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku 

(sem sodi tudi naročilnica), mora od 8.8. 2015 dalje 
biti namesto številke registrskega vpisa obvezno 
zapisana matična številka družbe. Tako mora biti na 
navedenih dopisih obvezno zapisana: celotna firma 
in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je druž-
ba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa 
še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplača-
nih vložkov.  Zapis številke registrskega vpisa  družbe 
na teh dopisih tako po novem nI več obvezen, je pa 
namesto njega obvezna matična številka družbe. Če 
dopisi družbe nimajo teh podatkov, je to prekršek, za 
katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za 
družbo kot tudi odgovorno osebo.

Ureditev glede tega vprašanja pri samostojnih podjetni-
kih ostaja nespremenjena, in sicer:
• na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu 

naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), morajo biti 
navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova ma-
tična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru 
obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le 
firma in sedež.

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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Sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju
V Uradnem listu RS, 54/2015 dne 20.7.2015 je bila obja-
vljana sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanja, ki 
je začela veljati 4. 8. 2015. Bistvene spremembe se na-
našajo na izvršbo na plačo.  Spremenjen je bil znesek, ki 
mora ostati delavcu po odtegnitvi terjanega zneska (za 
nepriviligirane terjatve; priviligirane so npr. preživnine 
in tam ostaja 50%)), tako, da se za iz zneska 70% mini-
malne plače, ki mora delavcu ostati, zviša na znesek 
76% minimalne plače. Torej fizični osebi mora ostati 
vsaj 600,95 evrov neto. Ta sprememba se upošteva 
tudi pri sklepih, ki jih je delodajalec že prejel v izvrše-
vanje, čeprav so bili izdani še po stari ureditvi, torej se 
ta sprememba upošteva tudi pri izvrševanju t.i. starih 
sklepov o izvršbi. Ta sprememba velja le pri civilnih iz-
vršbah. Pri davčni izvršbi je zaenkrat še vedno znesek 
70% minimalne plače.

Spremenjene določbe:
»Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zako-
nom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delov-
nega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali 
zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči:

1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. 
točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na kate-
re se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane naj-
manj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik 
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, 

določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, 
ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, 
za dodelitev denarne socialne pomoči;

2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodni-
ne za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z iz-
vršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek 
v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja dru-
žinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po 
zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za 
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa za-
kon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev 
denarne socialne pomoči. »

Enaka sprememba je glede zneska, ki ostane pri izvrš-
bi na sredstva s.p.-ja na TRR pri banki. Iz izvršbe pa so 
izvzeti tudi socialni prejemki. Banke za upravljanje tudi 
pri izvrševanju zahtev iz izvršilnega postopka komiten-
tom zaračunajo določene stroške. To ne bo več mogoče 
pri prejemnikih denarne socialne pomoči, saj bo le-ta 
prejemniku ostala v celoti. Ministrstvo je v teh dneh že 
objavilo javno naročilo za vzpostavitev predplačniških 
kartic. Te bodo namenjene socialno najbolj ogroženim, 
ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega 
računa, na katere bi prejemali socialne transferje ali s 
temi sredstvi ne morejo v celoti razpolagati. Zakon o 
izvršbi in zavarovanju (novela ZIZ-K) začne veljati 8. av-
gusta 2015.

Ponovno aktivni v Sloveniji zavajajoči tuji spletni poslovni 
registri – tokrat imenovan kot European Business Number

Očitno je na vidiku nov val zavajajočega vabljenja k vpisu 
v tuje spletne poslovne imenike, ko naš podjetnik misli, da 
se brezplačno vpisuje v neko bazo, ki ga ne bo nič stala. V 
resnici pa gre za visoko plačljivo storitev. 

Do sedaj smo imeli opravka z European Union Web-regi-
ster Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija, Euco 
Data, European City Guide, Intercable Verlag, Construct 
Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines Guide, ali 
World Bussines Guide in še kdo, ki so na videz videti kot 
brezplačna storitev, a številni naši podjetniki pri podpisu 
obrazca velikokrat spregledajo droben tisk, kjer pa je na-
vedeno, da se ob podpisu zavezujejo k sklenitvi triletne 
pogodbe in plačilu letnega prispevka 873 evrov. 

Sedaj pa se je našel spletni imenik, ki se imenuje EUROPE-
AN BUSINESS NUMBER, ki na zelo podoben način »vabi«, 
vendar še bolj zavajajoče. Njegova »limanica« je, da bo ta, 
ki bo izpolni podatke, dobil t.i. EVROPSKO POSLOVNO ŠTE-
VILKO. Kakšna je to številka? Ker ljudje to ne poznajo oz 
niso dovolj pozorni, hitro dobijo občutek, da pa je to neka 
številka, ki jo v EU rabiš. TO PA NI RES!!!! In ko ti zavedeni, 

izpolnijo in podpišejo obrazec na drugi strani, praviloma 
spregledajo zelo droben tekst, da so pravzaprav izpolnili  
NAROČILO za objavo na portalu poslovnega imenika Eu-
ropean Business Number, torej portalu tako imenovanega 
spletnega imenika. V tem drobnem tisku nadalje piše, da 
si se s tem prijavil ne samo za eno leto, temveč za 3 leta, in 
sicer za ceno 677 EUR na leto.

Pri European Business Number gre najverjetneje za isto 
združbo, kot so že zgoraj navedeni, npr. Intercable Verlag 
itd., le da si je nadela znova novo ime.  Celo prav tako ima 
sedež v Hamburgu. Iskreno upamo, da se bodo naša pod-
jetja in podjetniki pred kakršnim koli podpisom in izpol-
nitvijo podatkov, točno podučili, kaj podpisujejo in kaj to 
zanje pomeni. Žal, imamo preštevilne izkušnje, ko takšne 
formularje izpolnijo in pošljejo nazaj in ko dobijo račun, 
šele ugotovijo, kaj so naredili. Znova apeliramo: nihče naj 
nič ne podpiše, dokler dokument prej natančno ne prebe-
re, prouči ter ugotovi, za kaj gre.  
 

Sabina Rupert, 
univ.dipl.prav.,OZS
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Sekcija avtoserviserjev - servisiranje vozila v času 
tovarniške garancije
Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije ponovno opozarja, da se lahko popravilo vo-
zila v času tovarniške garancijske dobe opravi tudi pri 
neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, česar po-
trošniki pogosto ne vedo. Da je pogojevanje ohranitve 
tovarniške garancijske avtomobilske garancije s servisi-
ranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z uporabo le 
originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju s pra-
vili konkurence, pa je pred kratkim opozorila tudi Javna 
agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.  
 
Julija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki je 
bila uveljavljena na celotnem področju Evropskega go-
spodarskega in kot taka velja v vsaki državi članici nepo-
sredno. Uredba na novo določa pojem »neodvisni servi-
ser«, ki je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje motornih 
vozil in je certificiran (v Sloveniji to pomeni, da ima obr-
tno dovoljenje), čeprav ne deluje v sistemu proizvajalca/
dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v distribu-
cijski sistem proizvajalca/dobavitelja. Ob tem mora servi-
ser upoštevati:
• navodila proizvajalca glede vzdrževanja in popravi-

la vozila,
• normative proizvajalca glede vzdrževanja in popra-

vila vozila ter
• vgrajevati tovarniško priznane (originalne ali origi-

nalu enakovredne) nadomestne dele.

Ob tem pri sekciji avtoserviserjev pri OZS tudi SVETU-
JEJO, da avtoserviser tudi ustrezno vodi lastno doku-
mentacijo in evidence takih popravil in pregledov za 
primere dokazovanj in ravnanj avtoserviserja - to po-
meni, da so poleg računa v arhivu tudi listine, ki služijo za 
dokazovanje upoštevanja navodil in normativov proizva-
jalca vozila (npr.: dobavnice, ček lista proizvajalca potreb-
nih opravil pri rednem servisu, splošni pogoji popravil oz. 
servisiranja, ...)!

Na trgu motornih vozil to pomeni sprostitev konkurence 
in konec monopolnega položaja različnih vertikalnih spo-
razumov (primer povezovanja navzdol: proizvajalec – uvo-
znik – pooblaščeni prodajalec – pooblaščeni serviser). Prav 
spodbujanje konkurenčnosti in posledičnega znižanja ni-
voja cen storitev servisiranja in vzdrževanja vozil je glavno 
vodilo uveljavitve te uredbe. Vendar na slovenskem trgu 
še vedno prihaja do zavajanja potrošnikov. V primeru, da 
je bila na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu vozila 
tovarniška garancija zavrnjena zgolj zato, češ da je lastnik 
vozila popravljal ali servisiral vozilo v času tovarniške ga-
rancije pri neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, 
pa se lahko oškodovanci z informacijo in dokumentacijo 
obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo 
konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS. Svetova-
nja članom OZS oz. sekcije avtoserviserjev pa so mogoča 
pri strokovni službi sekcije (igor.pipan@ozs.si).

Sekcija slikopleskarjev in sekcija lesarjev – 
prošnja društva ŠENT
Društvo ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, prostovoljna organizacija, na-
menjena osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, osebam, ki se znajdejo v trenutni duševni stiski, 
njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja ter vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega razvoja. 
Na zbornico so poslali dopis – prošnjo za brezplačno obnovo parketa (brušenje, lakiranje) in beljenje sten v Stano-
vanjski skupini Šent v Petrovčah. Za izvedbo del že imajo material, nimajo pa sredstev za plačilo obnove parketa 
in beljenja, zato se obračajo na obrtnike in podjetnike, ki bi jim priskočili na pomoč in delo opravili brezplačno. 
V kolikor se boste odločili pomagati, se obrnite na ga. Marjeto Hribar, tel. 01 230 78 34 
ali po e-pošti: marjeta.hribar@sent.si.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
 Spoštovani člani – imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH!
         
V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup vstopnic s popustom. Člani z redno poravnano članarino lahko 
vstopnice naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje). Vsto-
pnice lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono. Na razpolago so:

Vrsta vstopnice Cena/kom Veljavnost

Celodnevne vstopnice bazen + savna 17,50 € Pri doplačilu 5,5 € med tednom in  10 € med vikendi, prazniki 
in počitnicami je omogočen vstop v wellness center Orhidelia. 

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!
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V juniju je bilo izvedeno tudi usposabljanje voznikov za kodo EU 95 ter predstavitev Strategije razvoja gospodarstva 
Mestne občine Celje članom Društva ekonomistov Celje. Udeleženci, ki jih je bilo na vseh dogodkih preko 600, so bili 
z vsebinami zadovoljni in pričakujejo, da bomo tudi v jesenskih mesecih na podoben način poskrbeli za seznanjanje z 
aktualnimi zadevami, ki jim bodo v korist pri vsakodnevnem poslovanju.

Pestro junijsko dogajanje na celjski zbornici  

Preko poletja glasila Informacije nismo izdali, zato tukaj na kratko povzemamo dogajanje v mesecu juniju, ki  smo ga zapol-
nili z aktivnostmi za pridobivanje novih in nadgradnjo obstoječih znanj, saj so bile izvedene številne delavnice in dogodki.

Sestanek sekcije Podjetnic in obrtnic v hiperbaričnem centru v 
Vojniku

Udeležba predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja v omizju 
skupaj z ministrom za gospodarski razvoj g. Zdravkom 
Počivavškom v Klubu Zlatorog

Sestanek za karierni dogodek v oktobru na VŠŠS

Zaključna in novinarska konferenca mednarodnega projekta 
SPIRIT

Zaključki krožkov Podjetni, ustvarjalni in inovativni učenci na 
celjskih osnovnih šolah  in zaključni dogodek vseh krožkov v 
Muzeju novejše zgodovine Celje

Delavnici pod okriljem VEM: Priložnosti socialnega podjetni-
štva in Poškodbe pri delu in regresni zahtevki

Predstavitev storitev ZRSZ za delodajalce z naslovom »Skupaj 
iščemo priložnosti«, katere namen je bil, da bi gospodarstvo 
dobro spoznalo storitve in ukrepe, ki jih ZRSZ izvaja za 
zmanjševanje brezposelnosti in spodbujanje zaposlovanja, 
na drugi strani pa so udeleženi imeli priložnost povedati, kaj 
pričakujejo in potrebujejo od Zavoda.
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1. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016 

v četrtek, 17. 9. 2015 ob 14. uri

Vsebina delavnice:
• nova pravila gotovinskega in negotovinskega poslovanja v letu 2015 in kako se pravočasno pripraviti na davčno potr-

jevanje računov 
• kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti  
• praktični napotki za uvedbo davčnega potrjevanja računov v poslovanje
 a) kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov
 b) katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja
 c) obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov
 d) odpravljanje zapletov, okvar programa, naprave ter  ravnanje v primeru izpada elektrike in internetne povezave
 e) ravnanja zavezancev na področjih brez interneta
 f) ravnanja zavezancev, ki želijo tudi v bodoče ročno izstavljati račune
 g) kaj morajo vedeti o davčnem potrjevanju računovodje podjetij in kaj zaposleni
 h) katera znanja je nujno prenesti na osebe, odgovorne za davčno potrjevanje računov. ...
• izmenjava dobrih (in slabih praks), vprašanja in odgovori  udeležencev 

Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM in jo bo izvedel Iztok Mohorič, strokovni svetovalec - specialist za davčne 
zadeve na OZS. Celotno poklicno kariero se ukvarja z davki, in sicer od pravnega svetovalca in davčnega inšpektorja pri 
nekdanjem DURS do specialista za davčne zadeve v OZS.  Kot predstavnik OZS sodeluje pri nastajanju oz. spremembah 
davčne zakonodaje, pripravi pogodb o prenosih podjetja in statusnih preoblikovanjih ter zastopa člane OZS v davčnih 
inšpekcijskih postopkih.

Udeležba na delavnici je za vse udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 16. uri.

2. DELOVNOPRAVNI IN DAVČNI VIDIK PRIKRITEGA 
DELOVNEGA RAZMERJA IN EKONOMSKO ODVISNIH OSEB

v četrtek, 8. 10. 2015, ob 14. uri

Namen delavnice je predstaviti bistvene razlike med prikritim delovnim razmerjem ter institutom ekonomsko odvi-
sne osebe, ki v praksi povzročajo nejasnosti. Predstavljena bo naslednja vsebina:
• kriteriji za presojo  odvisnih in neodvisnih delovnih razmerij v nekaterih državah članicah EU (Italija, Nemčija, Fran-

cija…). 
• način določitve kroga ekonomsko odvisnih oseb 
• sodna  praksa  predvsem na področju prikritega delovnega razmerja v nekaterih dejavnostih
• davčne posledice, če se posamezno razmerje prekvalificira iz ekonomsko odvisnega razmerja  ter prikritega  delov-

nega razmerja v delovno razmerje 
• na kakšen način lahko davčni zavezanec v tem postopku zavaruje svoje pravice

Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM  in jo bosta izvedla Staša Pirkmaier, svetovalka – specialistka za delov-
no pravo na OZS in Iztok Mohorič, strokovni svetovalec - specialist za davčne zadeve na OZS. 
Staša Pirkmaier ima večletne izkušnje s področja delovnega in socialnega prava. Kot predstavnica OZS je sodelovala 
pri nastajanju reforme trga dela ter je članica strokovne Komisije za izvajanje Zakona o delovnih razmerjih.
Iztok Mohorič se celotno poklicno kariero se ukvarja z davki, in sicer od pravnega svetovalca in davčnega inšpektorja pri 
nekdanjem DURS do specialista za davčne zadeve v OZS.  Kot predstavnik OZS sodeluje pri nastajanju oz. spremembah 
davčne zakonodaje, pripravi pogodb o prenosih podjetja in statusnih preoblikovanjih ter zastopa člane OZS v davčnih 
inšpekcijskih postopkih.

Udeležba na delavnici je za vse udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 16. uri.
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P R I J A V N I C A 
Zaradi lažje organizacije dogodkov pričakujemo vašo prijavo po e-pošti simona.zupanc@ozs.si vsaj 2 dni 
pred predvidenim terminom seminarja. Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74.

PRIJAVA ZA PODJETJA/S.P.:

PODJETJE/S.P.: _______________________________________________________________________

SEDEŽ: _______________________________________________________________________________

STAROST PODJETJA/S.P.:       £ DO 5  LET                                          £ NAD 5  LET

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

1. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016

KDAJ:  £ 17. 9. 2015 ob 14. uri  

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  

2. DELOVNOPRAVNI IN DAVČNI VIDIK PRIKRITEGA DELOVNEGA RAZMERJA IN EKONOMSKO ODVISNIH 
OSEB

KDAJ:  £ 8. 10. 2015 ob 14. uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________ 

PRIJAVA ZA FIZIČNE OSEBE:

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

TELEFON/GSM: _____________________         E-POŠTA: ______________________________________

STAROST: £ DO 29 LET                           SPOL:     Ž         M
                  £  NAD 29 LET

1. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016

KDAJ:  £ 17. 9. 2015 ob 14. uri  

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________ 

2. DELOVNOPRAVNI IN DAVČNI VIDIK PRIKRITEGA DELOVNEGA RAZMERJA IN EKONOMSKO ODVISNIH 
OSEB 

KDAJ:  £ 8. 10. 2015 ob 14. uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________ 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec avgust 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2015 1.539,82 
€. 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 

znaša dodatna mesečna  
olajšava v 

nad do

905,53 268,10

905,53 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 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega 
člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno 2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali 
študenta-letno 2.477,03 €

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). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec avgust 2015 upošte-
vajte 21 delovnih dni - skupaj 168 ur.  Regres za pre-
hrano 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 dopol-

nilno 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), nakaza-
ti 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 € naka-
zati 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/.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 1 22 176
Februar 20 0 20 160
Marec 22 0 22 176
April 20 2 22 176
Maj 20 1 21 168
Junij 21 1 22 176
Julij 23 0 23 184
Avgust 21 0 21 168
September 22 0 22 176
Oktober 22 0 22 176
November 21 0 21 168
December 22 1 23 184
Skupaj 255 6 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2015 
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Prehodni davčni pod-

račun Referenca

54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.523,18 EUR* 924,15  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

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

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp.    3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ    330,15 2.059,31

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. 09. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisa-
nem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

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 preho-
dnem 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.
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res ugodno na počitnice

Izračunaj si svoj prihranek

Seznam potovanj in počitnic na:

Kalkulator ugodnosti najdete na:

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!


