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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.

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 



MAREC  2016 3

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada
Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil 
razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere (Ur.l.RS 12/16 dne 19.2.2016), 
ki jih razpisuje v sodelovanju bankami. Namenjen je hi-
trejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih 
kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konku-
renčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položa-
ja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih 
sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in 
spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno teh-
noloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v 
nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu kreditov. 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (MSP), ki se kot 

pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejav-
nostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter 
socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, 
zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o so-
cialnem podjetništvu.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 
največ do 90.000.000 EUR oziroma v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI MG. Javni raz-
pis bo odprt do 15.10.2016 oziroma do porabe sredstev. 
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 
(02) 234-12-74ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetni-
skisklad.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni 
obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Odmera letnega dopusta za leto 2016
Delodajalci imate do 31. marca 2016 čas, da delavce 
pisno obvestite o odmeri letnega dopusta za tekoče 
koledarsko leto. S pisnim obvestilom delavcu sporo-
čite, kako je opredeljen njegov letni dopust oziroma, 
koliko dni letnega dopusta mu pripada. Pri sestavi ob-
vestila o odmeri letnega dopusta morate upoštevati 
določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pano-
žne kolektivne pogodbe, splošne akte delodajalca in 
delavčevo pogodbo o zaposlitvi. Na podlagi zakonskih 
določb mora delodajalec pri odmeri letnega dopusta 
upoštevati še:
• predpisano trajanje letnega dopusta (minimalni letni 

dopust)
• dodatni letni dopust
• pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta
• pravica do sorazmernega dela letnega dopusta.

V skladu z zakonom ima delavec pravico do letne-
ga dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne 
more biti krajši kot štiri tedne, četudi delavec dela 

skrajšan delovni čas. Minimalno število dni letnega 
dopusta pa je odvisno od razporeditve delovnih dni 
v tednu za posameznega delavca. Praktični primeri le-
tnega dopusta:
• če delavec dela šest dni na teden, mu pripada naj-

manj 24 dni letnega dopusta,
• če delavec dela pet dni na teden, mu pripada naj-

manj 20 dni letnega dopusta,
• če delavec dela tri dni na teden, mu pripada najmanj 

12 dni letnega dopusta.

Letni dopust se na podlagi zakona določa in izrablja 
v delovnih dneh. Kot dan letnega dopusta pa se šteje 
vsak dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delo-
dajalcu za posameznega delavca določen kot delovni 
dan.
V odmero letnega dopusta se ne vštevajo:
• prazniki in dela prosti dnevi
• odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe
• drugi primeri opravičene odsotnosti.

Uporaba  kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 
ter kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in 
turizma

Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih pogodbah, (Ur. list 
RS, št. 43/2006),  določena kolektivna pogodba velja samo 
za stranki kolektivne pogodbe oziroma njune člane, razen v 
primeru, da ima posamezna KP  status razširjene veljavnosti 
celotne ali dela kolektivne pogodbe. Kolektivna pogodba 
za obrt in podjetništvo (Ur. list RS, št. 92/2013) je zavezujoča 
za delodajalce, ki opravljajo skladno z zakonom obrtno de-

javnost ali obrti podobno dejavnost po veljavnem predpisu 
in za druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne po-
godbe. Stranki kolektivne pogodbe sta na strani delodajal-
cev Združenje delodajalcev obrti in podjetništva in Obrtno-
-podjetniška zbornica Slovenije ter na strani delojemalcev 
Sindikat obrti in podjetništva. OZS je pristopila h Kolektivni 
pogodbi 31.1.2014 ( Ur. list. RS, št. 16/2014).
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Opozoriti  še velja, da  ima Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo status razširjene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 
59/2014) na podlagi katere velja za vse delodajalce, ki kot 
glavno dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno 
dejavnost in preverjanje, ali je delodajalec član OZS, GZS 
ali kake druge delodajalske asociacije ni potrebno. 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije z dne 27.12.2013, je bila s sklepom ugotovlje-
na delna razširjena veljavnost (Ur. list RS, štev. 43/2014 z 
dne 13.6.2014), na vse delodajalce, ki opravljajo eno iz-

med sledečih dejavnosti, kot glavno dejavnost  in sicer:
-55.100- dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 
obratov,
- 55.300 – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 
potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
- 92.001 – dejavnost igralnic. 

Ta kolektivna pogodba torej ne zavezuje vseh delodajal-
cev, pa čeprav opravljajo gostinsko dejavnost, saj je bila 
sklepom ugotovljena delna razširjena veljavnost samo za 
zgoraj navedene dejavnosti.

Sekcija frizerjev – 
najava strokovne ekskurzije v Zagreb

Sekcija frizerjev bo organizirala ogled 13. mednarodnega frizerskega festivala HAIRSTYLE NEWS 2016 v Zagrebu, ki je 
bil zadnja leta v Opatiji. Organiziran bo enodnevni ogled sejma z avtobusom, v nedeljo 3. aprila 2016. Dodatno bo or-
ganizirana dvodnevna strokovno ekskurzijo 2 in 3. aprila 2016 z odhodom avtobusa v soboto ob 13.00 uri iz Ljubljane. 
Ob zadostnem številu prijav bo zagotovljen tudi odhod iz Kopra in Maribora. Sekcija frizerjev pri OZS članom sekcije, 
ki imajo poravnano članarino, krije del stroškov, zato je za člane cena nižja.  Dodatno je sekcija za člane OZS zagoto-
vila 20 odstotni popust na vstopnico za strokovne in poslovne seminarje, vendar le v kolikor se vstopnice naročijo pri 
zbornici oziroma agenciji. Popust ne velja za look&learn seminarje v nedeljo, 3.4.2016, za katere je potrebno vstopnice 
kupiti posebej. Popust ne velja za nakup posameznih vstopnic na sejmu. Vabilo s prijavnico bodo prejeli člani sekcije 
frizerjev po e-pošti. Več informacij o sejmu ter program strokovnih seminarjev si lahko pogledate na spletni strani 
www.hairstyle-news.hr in vam jih pošiljam v prilogi.

Sekcija za gostinstvo in turizem - napoveduje 
strokovno ekskurzijo na Dunaj

Sekcija za gostinstvo in turizem bo za člane organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo na Dunaj, ki bo predvidoma 
4. in 5.4.2016 z ogledom strokovnega sejma HOTEL UND GAST WIEN ter ogled dobrih strokovnih praks v Avstriji. Vabi-
lo bodo prejeli člani sekcije po e-pošti. Več o sejmu najdete na spletni strani: http://www.hotel-gast./

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
Na celjskem sejmišču se bo v času od 11. do 13. marca 
2016 odvijal spomladanski sejemski trojček Flora, Poroka 
in Altermed. Tokratni Mednarodni sejem FLORA – sejem 
vrtnarstva, cvetličarstva in krajinske arhitekture, bo že 
21. po vrsti. Članom sekcije s poravnano članarino smo 
vstopnice za obisk sejma poslali po pošti.

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS v sodelovanju 
s Celjskim sejmom letošnje leto na tem sejmu že šestič 
organizira veliko promocijsko razstavo poročnih šopkov. 
Namen razstave je promocija slovenskih cvetličarn in nji-

hove kreativnosti. Več na spletni strani 
http://www.florist.si/novica.aspx?id=494. 
 
Profesionalne cvetličarke in cvetličarje vabimo na semi-
nar o prodaji in marketingu ter pravilni negi rezanega 
cvetja v cvetličarni, ki bo potekal v času sejma Flora 13. 
marca 2016 s pričetkom ob 10.00 uri. Seminar je name-
njen izključno cvetličarkam in cvetličarjem, ki se profe-
sionalno ukvarjajo s cvetličarstvom. Predhodna prijava 
udeležbe je obvezna. Več na spletni strani 
http://www.florist.si/novica.aspx?id=491.
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Tekstilci, usnjarji in vzdrževalci tekstilij

Vabimo vas na dvodnevno strokovno srečanje Sekcije 
tekstilcev, Sekcije predelovalcev kož in Sekcije vzdrževal-
cev tekstilij pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki 
bo v petek 1. aprila in sobota 2. aprila 2016 v Hotelu 
Breza, Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Letošnji program ponuja kar nekaj zanimivih novosti in 
presenečenj! Potekala bo predstavitev modnih trendov 
metražnega blaga. Vsi člani sekcij, ki se boste udeležili 
strokovnega srečanja, boste prejeli Zlato kartico ugo-
dnosti v trgovinah Svet metraže, s katero boste deležni 
stalnega 20 %  popusta. 

Poleg zlate kartice pa boste vsi člani brezplačno prejeli še 
novo Priporočilo o označevanju tekstilnih izdelkov. Pred-
stavljena bo delavnica Drugačen ni napačen, kjer bodo 
predstavljeni karakterji osebnosti. Predstavljena bo pro-

blematika vzdrževanja tekstilij, usnja in krzna. Predvide-
na je tudi predavanje o trženju preko facebooka-a. Drugi 
dan pa bo sledila okrogla miza o informativnih cenah. 
Za vzdrževalce pa razprava o prihodnosti nege tekstilij 
in uporaba sredstev za čiščenje in pranje. Prijetno celo-
dnevno druženje bomo zaključili z večerjo in plesom ob 
glasbi v Klubu Žafran. 

V soboto bomo strokovno srečanje zaključili s skupnim 
ogledom tekstilnega obrata, samostana, čokoladnice in 
Jelenovega grebena. 

Kotizacijo za organizacijo in izvedbo strokovnega dela 
srečanja za člane – nosilce kartice Mozaik v celoti. 
Dodatna pojasnila in informacije: 
Adrijana Poljanšek 01/58 30 826, Sekcija tekstilcev ali Ma-
teja Loparnik Učakar,  01/ 58 30 801.

SID banka objavlja programe 
iz Posojilnega sklada za MSP
POMEMBNO: razpis je namenjen le pravnim osebam, torej gospodarskim družbam in ne tudi samostojnim podje-
tnikom. Kdo lahko pridobi kredit?

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot 
gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje

(a)  po velikosti sodi v kategorijo MSP;
(b)  ni podjetje v težavah;
(c)  po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova 

obveznih dajatev;
(d)  nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za 

nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
(e)  ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
(f )  posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni 

poslovni leti;
(g)  ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravi-

čenca, oddanih na AJPES,
(h)  izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih. 

Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si. Več na: http://www.sid.si/Financiranje/
Financiranje-prek-SID-banke/Krediti-iz-Posojilnega-sklada-za-mala-in- srednje-velika-podjetja-MSP.

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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Evropski dan za delodajalce

Za še bolj učinkovito 
sodelovanje delodajalcev z 
zavodom
Ena od aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje v okviru 
Evropskega dneva za delodajalce bo letos dvanajst zaj-
trkov z delodajalci, ki jih zavod pripravlja v sodelovanju 
z OZS in obrtno-podjetniškim zborničnim sistemom in 
bodo 7. aprila 2016. 

Zavod RS za zaposlovanje bo letos, podobno kot lani, 
organiziral DAN PRI MIKRO IN MALIH DELODAJALCIH. V 
okviru tega načrtuje obisk 300 mikro, malih in srednje 
velikih delodajalcev ter organizacijo 12 zaposlitvenih sej-
mov, na katerih bo najmanj 70 delodajalcev iz dejavnosti 
gostinstva, turizma in logistike izvedlo hitre sestanke z 
brezposelnimi osebami. 

Na dogodku bo aktivno sodelovala tudi OZS z organiza-
cijo poslovnih zajtrkov na 12 OOZ, praviloma na območju 
vsake od območnih služb zavoda po enega. Namen do-
godka je poudariti pomembnost malih in srednje velikih 
delodajalcev kot potencialnih zaposlovalcev, vzpostaviti 
povezave in partnerstvo z delodajalci in njihovimi zdru-
ženji ter zbornicami, pridobiti informacije o prostih de-
lovnih mestih z namenom izboljšanja posredovanja na 
prosta delovna mesta in izboljšati učinkovitost sodelo-
vanja med delodajalci in zavodom. Poleg zajtrkov na ta 
dan zavod načrtuje še več aktivnosti za promocijo svojih 
storitev. 
Evropski dan za delodajalce bodo sicer v tednu med 4. 
in 8. aprilom pripravili v vseh državah EU na pobudo 
Evropske mreže javnih zavodov za zaposlovanje. Ta želi 
z Evropskim dnevom za delodajalce povečati prepoznav-
nost evropske mreže javnih zavodov za zaposlovanje kot 
strokovne mreže na področju trga dela z zagotavljanjem 
svojih storitev po meri delodajalcev ter pospešiti še te-
snejše sodelovanje med delodajalci in javnimi zavodi po 
Evropi in krepiti njihov ugled.  Na srečanju boste imeli 
možnost in priložnost postaviti konkretna vprašanja ter 
predstaviti vaše realne potrebe, vezane na zaposlovanje.

Vabimo vas k udeležbi na srečanje s predstavniki 
Zavoda RS za zaposlovanje v okviru Evropskega 

dneva za delodajalce, ki bo
v četrtek, 7.4.2016, ob 8.00 uri 

v prostorih OOZ Celje

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo na e-mail: martina.
recnik@ozs.si do vključno srede, 6.4.2016.

                
 

Cza krepitev spomina
ENTER

Nudi naslednje storitve za svojce in 
osebe, obolele z demenco:
• multi-disciplinarno obravnavo 

oseb z demenco 
• svetovanje pri načrtovanju 

aktivnosti in storitev skozi celoten 
potek bolezni

• delavnice in treningi  
• samopomočne skupine
• skupinske vikend aktivnosti 
• pomoč pri zagotavljanju formalnih 

in neformalnih oblik pomoči

Informacije in naročanje vsak ponedeljek, 
sreda in petek od 8.00 do 10.00 ter med 
13.00 in 15.00 uro na telefonski številki:  
03 427 95 06

www.zivetizdemenco.si

Storitve so v času trajanja projekta 
BREZPLAČNE!
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Povabilo k udeležbi na računalniške delavnice

V sodelovanju s podjetjem AGORA d.o.o. Ljubljana organiziramo računalniške delavnice. Podjetje opravlja dejavnosti 
kompetenčnega centra odraslih za motiviranje in izboljšanje digitalne pismenosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, 
učenje učenja in za socialne kompetence. Že vrsto let je podjetje avtorizirani MCP partner podjetja Microsoft, avtori-
zirani trening center za podjetje AutoDesk in pooblaščeni center za izdajo evropskih računalniških spričeval – ECDL. 
Programi STROKOVNO-RAČUNALNIŠKIH delavnic so prilagojeni predznanju uporabnikov, kjer ustvarjalna komuni-
kacija spodbuja k prijetnejšemu pridobivanju znanj ter obvladovanju življenjskih izzivov, sama izvedba pa je prilago-
jena standardom kakovosti ISO 9001. Za izobraževalne delavnice je značilna predvsem praktična usmerjenost, ki daje 
udeležencem odlično podlago za samostojno delo. Vabimo vas k udeležbi na naslednje delavnice:

Naziv
Število 

šolskih ur

Datum izvedbe
(pričetek ob 

16. uri na OOZ Celje)

Cena  z DDV za 
člane in njihove 

zaposlene

Cena z DDV za 
nečlane

WORD začetni 10 11.-12. april 2016 109,07 € 127,25 €

WORD napredni 10 18.-19. april 2016 109,07 € 127,25 €

EXCEL začetni 10 13.-14. april 2016 109,07 € 127,25 €

EXCEL napredni 10 20.-21. april 2016 109,07 € 127,25 €

Spletne shrambe – Dropbox 4 15. april 2016    72,65 € 84,55 €

Izdelovanje ravninskih načrtov 
(2D) – Autocad 50 9.-20. maj 2016 548,27 € 639,65 €

Izdelovanje prostorskih risb (3D) 
- Autocad 25 23.-27. maj 2016 350,63 € 409,07 €

OOZ Celje svojim članom z redno poravnano članarino krije razliko do polne cene delavnic. Kotizacija pri vseh se-
minarjih vključuje delovno gradivo. Pogoj za izvedbo posamezne delavnice je udeležba vsaj 8 oseb. Več udeležencev 
iz istega podjetja ali ustanove ima 5 % popusta. Račun za udeležbo boste prejeli od izvajalca. Podrobnejše informacije 
glede vsebin posameznih delavnic najdete na spletnem naslovu www.agora.si.

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 1 teden pred predvidenim terminom delavnice 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: __________________________________    

Naziv

Datum izvedbe

(pričetek ob 

16. uri na OOZ Celje) Ime in priimek udeležencev

WORD začetni 11.-12. april 2016

WORD napredni 18.-19. april 2016

EXCEL začetni 13.-14. april 2016

EXCEL napredni 20.-21. april 2016

Spletne shrambe – Dropbox 15. april 2016

Izdelovanje ravninskih načrtov (2D) – Autocad 9.-20. maj 2016

Izdelovanje prostorskih risb (3D) - Autocad 23.-27. maj 2016
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Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok 
za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok, zaradi katerega slovenski delavci od-
hajajo v bolniški stalež. Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do 
najpogostejših okvar zdravja, nujno. 

V A B I L O 
D A N   Z A  Z D R A V J E  Z A P O S L E N I H

Kako se lahko učinkovito soočite z izzivom in v svojem podjetju na enostaven način pripomorete k zmanjšanju nesreč 
pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža, boste izvedeli na brezplačnem  promocijskem dogodku, ki ga organizira 
OOZ Celje v okviru projekta »Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih« in 
bo:

v torek, 15. marca 2016, od 17.30  do 19.45 
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Na dogodku boste izvedeli, kaj predstavlja nevarnost za nastanek poškodb in nastanek kostno mišičnih obolenj na 
delovnem mestu, kako jih lahko sami obvladujemo in preprečujemo, kakšne izboljšave lahko dosežemo, predsta-
vljena pa bo tudi dobra praksa.

1. Sklop – teoretični del
	 e vzroki za nastanek poškodb bolezni mišično kostnega sistema
	 e pomen varnosti in zdravja pri delu
	 e vpliv življenjskega sloga na zdravje mišično kostnega sistema
	 e preprečevanja nastanka poškodb in bolezni mišično kostnega sistema
	 e pomen vključevanja športno gibalnih aktivnosti v delovno okolje in življenjski stil

Teoretični del bo izvedla Barbara Oštir, dipl.med.sestra.

2. Sklop – praktični del
	 e spoznati način, kako si lahko sami pomagate z vajami proti bolečinam na delovnem mestu
	 e kaj lahko naredite sami doma
	 e s testnimi primeri sami ugotovite, če vajo pravilo izvajate
	 e po vsaki vaji takoj opazite napredek
	 e pravilna praktična izvedba posameznih vaj ter priporočila za izvedbo pri delu in doma

Praktični del bo izvedla Tatjana Klakočar, profesorica športne vzgoje in podjetnica. Vsi udeleženci ste vabljeni 
k aktivni udeležbi, zato priporočamo, da ste oblečeni športno oz. v udobnih oblačilih.

Vsak udeleženec bo prejel uporabno gradivo, ki mu bo v pomoč pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti za prepre-
čevanje in obvladovanje bolezni in poškodb mišično-kostnega sistema.

Z letom 2011 je stopil v veljavo Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki od delodajalca zahteva tudi načrtovano izva-
janje promocije zdravja na delovnem mestu (27. točka 76. člena). Udeležbo na delavnici in gradivo lahko vključite 
v svoj program promocije zdravja na delovnem mestu.

Prijave na seminar sprejemamo do ponedeljka, 14.3.2016, na elektronski naslov na elektronski naslov simona.
zupanc@ozs.si ali po faxu 03/425 22 71.

Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 

za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«
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Sejem kozmetike in lepote
v sodelovanju z

Ljubljana,  9.-10. april 2016

Imetniki kartice Mozaik podjetnih imajo 20% popusta na vstopnino.

Info: 0599 498 45

www.sejemkozmetike.si

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: L
O

VE
 B

EA
U

TY
 d

.o
.o

., 
M

ar
ib

or
sk

a 
ce

st
a 

86
, C

el
je

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 1 dan 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. DAN ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

KDAJ:  	15.3.2016 ob 17.30 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  
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Nove omejitve pri ustanavljanju gospodarskih 
subjektov (vir AJPES)

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vodi 
Poslovni register Slovenije, ki je skladno z Zakonom o Po-
slovnem registru Slovenije osrednja javna baza podatkov 
o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Repu-
blike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno 
dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih po-
slovnih subjektov. Poslovni register Slovenije je za veči-
no poslovnih subjektov primarni register, saj se z vpisom 
registrirajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in 
fizične osebe – sobodajalci. Sredi preteklega leta je bila 
sprejeta že deveta novela Zakona o gospodarskih druž-
bah, ki je prinesla dodatne omejitve pri ustanavljanju 
družb in samostojnih podjetnikov. Nova pravila so se za-
čela uporabljati 1. 1. 2016, AJPES pa jih pri svojem delu 
dosledno upošteva. 

Nove omejitve pri ustanavljanju poslovnih su-
bjektov
Poleg že uveljavljenih omejitev nova pravila onemogoča-
jo ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika vsem 
tistim fizičnim osebam in družbam, ki 
• so bile v zadnjem letu javno objavljene na seznamu 

nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih ne-
plačnikov ali so imele več kot četrtino solastniškega 
deleža  v takšnih družbah,  

• so imele več kot 50-odstotni solastniški delež v druž-
bi, ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz registra na 
podlagi določb insolvenčne zakonodaje,

• so bile v zadnjih treh letih več kot enkrat spoznane 
za odgovorne storitve prekrškov v zvezi s plačilom za 
delo ali z zaposlovanjem na črno. 

Dodatni ukrepi za preprečevanje veriženja 
podjetij
Z novelo je zakonodajalec želel onemogočiti veriženje 
družb oz. ustanavljanje družb »na zalogo« ter s tem pove-
zanimi nepoštenimi poslovnimi praksami. Po novem bo 
morala družba ohraniti najnižji znesek osnovnega kapita-
la (7.500 evrov), saj so:
• posojila družbe družbeniku ali zastopniku ter nju-

nim družinskim članom v znesku, ki je potreben za 
ohranitev osnovnega kapitala,  prepovedana (tak 
posel je ničen, hkrati pa se šteje kot prekršek, za kate-
rega so določene visoke globe; za družbo od 15.000 
do 45.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 500 do 
4.000 evrov). Za uskladitev družb z dopolnjeno do-
ločbo zakona glede ohranitve osnovnega kapitala 
velja enoletno prehodno obdobje od začetka veljav-
nosti novele, to je do 8. 8. 2016.

Prav tako ustanovitelj ali družbenik ne more postati ose-
ba, če:
• je v zadnjih treh mesecih že ustanovila kakšno dru-

go mikro ali majhno družbo (ali postala solastnik 
takšne družbe), ki ni poslovno aktivna (nima odprte-
ga transakcijskega računa, je na seznamu nepredla-
gateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov, 

nima zaposlenih). Ta omejitev pa ne velja v primeru 
pridobitve deleža na podlagi dedovanja.

Objava prenehanja s.p. na spletni strani AJPES  
Novela določa tudi, da mora samostojni podjetnik vsaj 
15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti, 
da bo prenehal z dejavnostjo. Podjetnik lahko obvestilo 
o prenehanju:
• objavi na spletni strani AJPES prek aplikacije eObjave 

po Zakonu o gospodarskih družbah oz. krajše OOPS 
ali

• pošlje po e-pošti na naslov objava.prenehanja@aj-
pes.si ali 

• pošlje po navadni pošti ali prinese osebno na katero-
koli izpostavo AJPES. 

Brezplačno iskanje po osebah
Poleg brezplačnega iskanja po podatkih poslovnih su-
bjektov v e-PRS (iskalnik po Poslovnem registru Sloveni-
je) je že od druge polovice preteklega leta na voljo tudi 
brezplačni iskalnik po osebah (fizičnih in pravnih). Iskal-
nik po osebah omogoča pridobitev informacij, ali je do-
ločena oseba ustanovitelj oziroma družbenik, zastopnik 
ali član organa nadzora v kateri izmed enot poslovnega 
registra. Vpogled v te podatke je omogočen na podlagi 
vnosa ustreznih iskalnih pogojev. Pri fizičnih osebah je 
dostop do podatkov omogočen na podlagi vnosa kom-
binacije osebnega imena ter EMŠO oziroma osebnega 
imena in davčne številke oziroma osebnega imena ter 
naslova prebivališča vpisanega v poslovni register, pri 
pravnih osebah pa z uporabo imena oz. firme, matične ali 
davčne številke.

Obveščanje o spremembah pri izbranih po-
slovnih subjektih
AJPES omogoča naročnikom redno obveščanje o vseh 
spremembah podatkov za izbrane poslovne subjekte ne-
posredno na elektronski naslov in/ali preko SMS sporoči-
la, in sicer spremembe podatkov iz Poslovnega registra 
Slovenije (sprememba imena, naslova, glavne dejavnosti, 
vpis in/ali izbris zastopnika ali nadzornika, prenehanje, 
preoblikovanje …), Registra transakcijskih računov (od-
prti in zaprti računi, začetek in konec blokad), Registra 
protestiranih menic (vpis ali izbris protesta), podatkov 
zaradi insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidaci-
ja), razpisov dražb / vabil k dajanju ponudb, objav sodišč, 
družb in samostojnih podjetnikov (v zvezi s skupščino, 
statusnim preoblikovanjem, prenehanjem dejavnosti) ter 
drugih virov podatkov. Pravočasne in zanesljive informa-
cije iz poslovnega okolja niso  le privilegij nekaterih, am-
pak so za večjo varnost pri poslovanju  nujno potrebne.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec februar 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2015  1.594,93 
€. 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 2016 (Ur.l. RS št. 
104/2015):

  

nad do

 668,44  16%  

668,44 1.700,00 106,95 +27% nad 668,44

1.700,00 5.908,93 358,47 +41% nad 1.700,00

5.908,93  2.111,13 +50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2016:

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 FEBRUAR 2016 upo-
števajte 20 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 168 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 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), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plač-
nika – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 
% od PP) v znesku 8,17 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  24,50 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,67 € 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/.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 20 1 21 168
Februar 20 1 21 168
Marec 22 1 23 184
April 20 1 21 168
Maj 21 1 22 176
Junij 22 0 22 176
Julij 21 0 21 168
Avgust 22 1 23 184
September 22 0 22 176
Oktober 20 1 21 168
November 21 1 22 176
December 21 1 22 176
Skupaj 252 9 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2016
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 933,53  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp.    3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ    341,20 2.080,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače: 56 % od  
PP2015   1.555,89 EUR = 871,30 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); 1.555,89 EUR x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15.3.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisa-
nem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih 
od 1. 3. 2015 dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 14. členu ZPIZ-2 v 
prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove uporablja znesek povprečne plače predpre-
teklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta, v nasprotnem primeru je potrebno 
plačati razliko do minimalne osnove.

Ker je bila povprečna mesečna plača v letu 2015  1.555,89 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri iz-
plačilih plač in nadomestil od 1. marca 2016 dalje 809,06 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 18,33 EUR in od zneska  
809,06 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!


