
1

INFORMACIJE

informacije

informacije

Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje

Celje - Dobrna - Štore - Vojnik

URADNE URE:  
Ponedeljek - petek od  8. do 13. ure

Tel.: (03) 425 22 72, 
(03) 425 22 73,  (03) 425 22 74, 

Fax: (03)  425 22 71   
E-mail: ooz-celje@ozs.si   

 Internet: http://www.ooz-celje.si

Letnik: XXI.        NOVEMBER 2016

1969 - 2014
let

ZBORNICA CELJE

l	Aktualna zakonodaja 3

l	 Vabilo na seminarje 6
•	 UČINKOVITA	IZTERJAVA	TERJATEV	TER	PRAKTIČNI	PRIMERI	

PRAVOČASNEGA	UKREPANJA	PRI	POSLOVANJU	PODJETIJ	TER	

SAMOSTOJNIH	PODJETNIKOV

•	 VARSTVO	PRI	DELU	–	USPOSABLJANJE	IN	IZPIT

•	 REFUNDACIJE	BOLEZNIN	PO	NOVEM	V	PORTALU	E	–	VEM

l	 Obračun	prispevkov	in	plač	 9

l	 Prenova	portala	
	 Mojobrtnik.com 11

Vsebina: 



NOVEMBER  20162

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

2

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 
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Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom 
za izterjavo dolga njihovih zaposlenih
V	zvezi	z	eVročanjem	je	FURS	prejela	nekaj	vprašanj,	ki	se	
nanašajo	na	izterjavo	davčnega	dolga	posameznikov,	ki	so	
zaposleni	pri	podjetnikih.	V	zvezi	s	tem	pojasnjujejo	slede-
če:
Če	 ima	 fizična	 oseba,	 ki	 opravlja	 dejavnost,	 zaposlenega	
uslužbenca,	 zoper	 katerega	 davčni	 organ	 vodi	 postopek	
davčne	 izvršbe	 na	 denarne	 prejemke,	 bo	 davčni	 organ	
sklep	 o	 izvršbi	 (ki	 se	 nanaša	 na	 njegovega	 uslužbenca)	
poslal	 delodajalcu	 zgolj	 elektronsko	 prek	 sistema	 eDav-
ki. Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko bo v portalu 
eDavki prevzel dokument z elektronskim podpisom vro-
čilnice. Če ga delodajalec ne prevzame v 15 dneh, velja 
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija 
vročitve).	Ta	sklep	bo	delodajalec	obravnaval	popolnoma	
enako,	kakor	takrat,	ko	ga	je	prejel	v	papirni	obliki.	V	zvezi	
s	tem	ni	nobenih	novosti.	To	pomeni,	da	mora	delodajalec	
na	dan	vročitve	sklepa	opraviti	rubež	dolžnikovih	denarnih	
prejemkov.	Od	dneva	vročitve	pa	teče	tudi	rok	za	vložitev	

ugovora	delodajalca	zoper	sklep	o	izvršbi.	Opozoriti velja 
tudi na odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo, 
saj se v primeru, če delodajalec ne ravna po sklepu o izvr-
šbi, dolg davčnega dolžnika do višine rubljivih denarnih 
prejemkov lahko izterja od delodajalca. 

Če	bo	ta	 isti	delodajalec	sam	davčni	dolžnik,	bo	v	sklepu	
o	izvršbi	naveden	kot	fizična	oseba	(ne	glede	na	vrsto	ob-
veznosti,	ki	se	 izterjujejo).	Zato	mu	bo	sklep	o	 izvršbi	kot	
dolžniku	vročen	v	skladu	s	pravili	o	vročanju,	ki	veljajo	za	
fizične	osebe.	To	pomeni,	da	bo	sklep	prejel	v	papirni	obliki	
po	pošti.	Elektronsko,	preko	eDavkov	pa	 le,	če	se	prosto-
voljno	 vključi	 v	 sistem	 eVročanje	 kot	 fizična	 oseba	 (pre-
ko	portala	 eDavki,	 z	 vložitvijo	 pristopnice	 za	 elektronsko	
prejemanje	 dokumentov	 –	 obrazec	 eVročanje-POS).	 Več	
si lahko preberete na spletni strani http://www.fu.gov.si/
davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/. 
(vir:	www.fu.gov.si)

 

Uvedba 5-dnevnega zamika pri plačilu davčnega 
odtegljaja in prispevkov za socialno varnost
Novela	ZDavP-2J,	ki	 je	bila	objavljena	v	Ur.l.RS	št.	63/16,	s	
spremembo	283.,	325.	in	374.	člena	ZDavP-2	uvaja 5-dnev-
ni zamik pri plačilu davčnega	odtegljaja	in	obveznih	pri-
spevkov	 za	 socialno	 varnost,	 ki	 se	 plačujejo	 v	 obračunu	
davčnega	odtegljaja	(REK	obrazci,	ODO-1).	Sprememba se 
nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter 
prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka 
od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v katerem mora plačnik 
davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčne-
mu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to 
storiti najpozneje na dan izplačila dohodka. Izjema je z 
novim	drugim	odstavkom	283.	člena	ZDavP-2	določena	za	
rok	plačila	davčnega	odtegljaja	in	obveznih	prispevkov	za	
socialno	varnost	pri	izplačilu	pokojnine	v	mesecu	decem-
bru,	in	sicer	mora	Zavod	za	pokojninsko	in	invalidsko	zava-
rovanje	Slovenije	za	ta	izplačila	izračunan	davčni	odtegljaj	
in	prispevke	za	socialno	varnost	plačati	najpozneje	na	dan	
izplačila dohodka.
 
Ob	tem	velja	opozoriti,	da rok za plačilo posebnega dav-
ka na določene prejemke ostaja nespremenjen oziroma 
še	vedno	ostaja	določen	v	treh	dneh	po	izplačilu	dohodka	
(v	skladu	z	Zakonom	o	posebnem	davku	na	določene	pre-
jemke,	v	katerega	nova	ureditev	v	ZDavP-2	ne	posega).	Rok	
za	plačilo	dajatve	od	dohodka	za	začasno	ali	občasno	delo	

upokojencev	pa ostaja določen na dan izplačila dohodka 
(v	skladu	s	tretjim	odstavkom	27.f	člena	Zakona	o	urejanju	
trga	dela).
 
5-dnevni	zamik	se	s	spremembo	prvega	odstavka	353.	čle-
na	 ZDavP-2	 uvaja	 tudi	 pri	 plačilu	 prispevkov	 za	 socialno	
varnost	 za	 zavezance	 za	prispevke,	 ki	morajo	po	veljavni	
ureditvi	prispevke	 za	 socialno	varnost	plačati	 najpozneje	
do	15.	v	mesecu	za	pretekli	mesec.	Ta	sprememba	se	začne	
uporabljati	s	1.	januarjem	2017,	kar	pomeni,	da	bo	zaveza-
nec	za	prispevke,	ki	po	veljavni	zakonodaji	plačuje	prispev-
ke	za	socialno	varnost	do	15.	v	mesecu	za	pretekli	mesec,	
prispevke	 za	 socialno	 varnost	 za	 mesec	 december	 2016	
moral	plačati	najpozneje	do	20.	januarja	2017.	Enako	velja	
za	zavezanca	za	prispevke,	ki	je	dolžan	za	mesec	december	
2016		do	15.	 januarja	2017	predložiti	obračun	prispevkov	
za	socialno	varnost	(OPSVZ/OPSVL),	prispevke	za	socialno	
varnost	po	tem	obračunu	pa	mora	plačati	najpozneje	do	
20. januarja 2017. 
Na	 enak	 način	 se	 tudi	 na	 področju	 davka	 od	 dohodkov	
pravnih	oseb	z	novelo	ZDavP-2-J	spreminja	rok	iz	374.	čle-
na	za	plačilo	davčnega	odtegljaja	od	plačil	dohodkov	re-
zidentov	 in	 nerezidentov	 po	 70.	 členu	 ZDDPO-2	 (plačilo	
davčne	obveznosti	po	t.i.	ODO-1	obračunu)		
(vir:	www.fu.gov.si).
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Spremembe na REK obrazcih 2017

V	Uradnem	listu	RS,	št.	60/16	je	objavljen	Pravilnik	o	spre-
membah	 in	 dopolnitvah	 Pravilnika	 o	 vsebini	 in	 obliki	
obračuna	 davčnih	 odtegljajev	 ter	 o	 načinu	 predložitve	
davčnemu	organu,	s katerim je določeno, da se za do-
hodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v 
vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun 
prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poro-
čanja popravkov in se omogoča poročanja popravkov 
oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem ob-
računu.

Novost od 1.1.2016
Na	podlagi	32.	člena		Zakona	o	matični	evidenci	zavaro-
vancev	in	uživalcev	pravic	iz	obveznega	pokojninskega	
in	 invalidskega	zavarovanja	–	ZMEPIZ-1	 se	od	1.1.2016	
na	 REK	 obrazcih	 poročajo	 tudi	 podatki	 za	 oblikovanje	
prijave	podatkov	o	osnovah	 in	 spremembe	 teh	podat-
kov.	Podatki	se	sporočajo	ob	vsakem	izplačilu	dohodka	
iz	delovnega	 razmerja,	 od	 katerega	 so	obračunani	pri-
spevki	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje,	hkrati	s	
poročanjem	o	dohodku	oziroma	obračunu	prispevkov	v	
REK-1	obrazcu.

Spremenjen način poročanja v skladu s spre-
membo pravilnika (po 1.1.2017)
Za	lažje	poročanje	popravkov	za	pretekla	obdobja	(naj-
bolj	pogost	primer	je,	da	se	pri	tekoči	plači	poračuna	bol-
niška	odsotnost	za	pretekli	mesec,	ker	npr.	delavec	prine-
se	bolniški	list	po	že	izvedenem	obračunu	plač)	je	v	poljih	
M	omogočen	vnos	»datuma	od	in	datuma	do«	glede	na	
dejansko	obdobje,	na	 katerega	 se	posamezen	poračun	
dohodka	nanaša.	V	ta	namen	je	odstranjena	zahteva	gle-
de	ujemanja	z	obdobjem	na	REK	obrazcu	(polje	011),	kar	
pomeni,	da	bo	znotraj	enega	REK	obrazca	možno	poro-
čati	podatke	za	več	različnih	obdobij	od	1.	1.	2017	dalje.	
Rešitev	se	lahko	uporablja	zgolj	za	poročanje	popravkov,	
ne	pa	tudi	za	prva	izplačila	plač	za	posamezen	mesec.	V	
polje	M02,	kamor	izplačevalci	vpisujejo	podatke	o	nado-
mestilih	plač,	se	za	dohodke	od	1.	1.	2017	dalje	vpisuje	
tudi	znesek	nadomestila.	Na	ta	način	bo	zagotovljeno,	da	
se	bodo	podatki	o	osnovi	za	prispevke,	ki	se	za	davčne	
namene	izkazuje	v	polju	A062,	lahko	primerjali	s	podatki	
v	poljih	M01-M10.	Spremenjen	način	poročanja	v	skladu	
s	spremembo	pravilnika	velja	za	dohodke,	ki	se	nanašajo	
na	obdobje	po	1.	1.	2017.		(vir:	www.fu.gov.si)

Poročanje o podeljenih štipendijah za 
šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017
Vsi	štipenditorji	v	Sloveniji	morajo	redno	poročati	o	pode-
ljenih štipendijah. Štipenditorji morajo za šolsko oziroma 
študijsko leto 2016/2017 oddati podatke do 31.12.2016.

Kdo mora poročati?
Poročati	morajo	vsi,	ki	podeljujejo	štipendije	po	drugih	pred-
pisih	in	ne	po	Zakonu	o	štipendiranju,	med	drugim	torej:
•	 delodajalci,	ki	podeljujejo	kadrovske	ali	druge	štipendije,
•	 samostojni	podjetniki,
•	 javni	in	zasebni	zavodi	in	fundacije
•	 občine,
•	 organi	državne	uprave	in	drugi.
Zakon	določa	tudi	globo	za	prekršek	opustitve	dolžnosti	
poročanja	in	sicer	se	z	globo:
•	 od	300	do	600	EUR	se	kaznuje	subjekt,	ki	je	pravna	ose-

ba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno	opravlja	dejavnost,	 in	dodeljuje	 štipendije	
na	podlagi	drugih	predpisov,	

•	 od	150	do	300	EUR	se	kaznuje	tudi	odgovorna	oseba	su-
bjekta prejšnje alineje.

Kako poročati?
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne 
aplikacije	 na	 povezavi:	 http://www.sklad-kadri.si/si/
stipendije/porocanje/.	Za	prijavo	v	aplikacijo	mora	imeti	
zaposleni	ustrezen	certifikat	pravne	osebe	(digitalno	po-
trdilo),	 ki	ga	 je	 izdal	kateri	od	pristojnih	organov.	Preko	
aplikacije	 je	 nato	 možno	 oddati	 tudi	 pooblastilo	 drugi	
pravni	 osebi	 za	oddajo	podatkov	 (npr.	 kadrovski	 servis,	
računovodsko	podjetje	ali	podobno).

Kaj poročati?
Štipenditor	 mora	 vnesti	 sledeče	 podatke	 za	 vsakega	
štipendista:	 o	 štipendistu	 (ime,	 priimek,	 EMŠO,	 naslov	
in	 občina	 prebivališča),	 o	 šolanju	 (kje	 se	 šola,	 izobraže-
valna	 ustanova	 in	 program,	 vrsta	 in	 področje	 izobraže-
vanja,	letnik	in	status)	in	o	štipendiji.	Več	informacij	naj-
dete	 na	 spletnem	naslovu:	http://www.sklad-kadri.si/si/
stipendije/porocanje/.

 

Dostop do nekaterih vsebin je omogočen le članom OZS. Geslo za dostop ste prejeli z računom za članarino 
za mesec december 2015 (v začetku meseca januarja 2016). Na spletni portal OZS se prijavite s člansko števil-
ko - številko kartice MOZAIK PODJETNIH: Primer: 1234567-000 in vašim geslom. Za pomoč pri odpravljanju 
težav ob prijavi pišite na elektronski naslov: registracija@ozs.si.

Pomembno za člane – dostop do nekaterih vsebin na 
spletni strani www.ozs.si
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Javni razpis za spodbujanje procesnih 
izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
SPIRIT	Slovenija,	javna	agencija	je	objavila	javni	razpis	za	
spodbujanje	procesnih	 izboljšav	podjetij	 v	 letu	 2016	 in	
2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Pred-
met	 razpisa	 je	 sofi	nanciranje	 stroškov	 svetovalnih	 stori-
tev,	ki	jih	podjetjem	zagotovijo	zunanji	izvajalci	v	zvezi	z	
uvajanjem	izboljšav	poslovnih	procesov	v	podjetjih.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost pod-
jetij	preko	procesnih	 izboljšav	(kot	npr.	prenova	poslov-
nih	 procesov,	 vitko	 poslovanje,	 vitki	 poslovni	 procesi,	
učinkovito	upravljanje	poslovnih	procesov,	business	pro-
cess	management,	dizajn	management	…).

Okvirna skupna višina sredstev,	ki	so	na	voljo	za	izvedbo	
javnega	razpisa,	znaša	največ	do	3.000.000	EUR,	na	upra-

vičenca	pa	od	3.000,00	EUR	do	največ	20.000,00	EUR.	Sto-
pnja	 sofi	nanciranja	upravičenih	 stroškov	 je	do	vključno	
50 %.

Roki	 za	 oddajo	 vlog:	 10.11.2016,	 8.12.2016,	 11.1.2017	
in 15.2.2017. Celotna razpisna dokumentacija je obja-
vljena	 na:	 http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-
07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-
podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-
2017-PVAV-16-17.

 

Novoletni obrtno-podjetniški sejem želja 

Vabimo vas na Novoletni obrtno-podjetniški sejem že-
lja, ki bo potekal od 1. do 4. decembra 2016 na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani.

December	ima	kot	zadnji	mesec	v	letu	poseben	pomen.	
V	teh	dneh	se	poslavljamo	od	starega	leta,	hkrati	pa	smo	
uprti	v	prihodnost,	ki	nam	prinaša	upanje	v	nov	začetek.	
To	je	čas	čarobnih	praznikov	in	obdarovanja	ter	medse-
bojne	pozornosti,	ki	 jo	naklanjamo	drug	drugemu	v	za-
sebnem,	družinskem	in	poslovnem	okolju.

K sodelovanju vabimo obrtnike in podjetnike, ki izdelu-
jejo in nudijo unikatne darilne izdelke, in sicer še posebej 
izdelke domače in umetnostne obrti, modne dodatke, 
modni nakit, kozmetiko, oblačila, dekoracijo za dom, 
igrače,	knjige,	glasbila,	gospodinjske	aparate,	embalažo	
za	darila,	kulinarične	izdelke	ter	druge	darilne	izdelke.	

Sejem želja bo potekal v času, ko bo na Gospodarskem 
razstavišču res živahno. Hkrati se bosta odvijali še dve 
prireditvi: 47. Smučarski sejem Snežinka s prodajo 
nove smučarske opreme ter komisijsko prodajo rablje-
ne smučarske opreme ter Planet kock, t.j. razstava lego 
kreacij z delavnicami in tekmovanji za otroke. Pričaku-
jemo, da bo dogajanje v tem času privabilo na Gospo-
darsko razstavišče približno 25.000 obiskovalcev.
Novoletni	 obrtno-podjetniški	 sejem	 želja	 bo	 obiskoval-
cem	 nudil	 ugodne	 praznične	 nakupe	 daril,	 zimske	 ku-
linarične	 dobrote	 in	 pester	 obsejemski	 program,	 zlasti	
delavnice	izdelovanja	daril,	voščilnic	ipd.	Vstop	bo	prost.	
Vabimo	vas,	da	 izkoristite	ugodno	ponudbo	 in	se	pred-
stavite	na	sejmu	s	svojimi	odličnimi	izdelki.

Informacije in prijava:
OZS:	Edina	Zejnić		01	58	30	586,	edina.zejnic@ozs.si 
in	Gregor	Primc		01	58	30	557,	gregor.primc@ozs.si,
Amela	Memić	(GR)		01	300	26	47,	
amela.memic@gr-sejem.si	
in	Adela	Korošec	(GR)	01	300	26	51,	
adela.korosec@gr-sejem.si.
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Tradicionalna humanitarna akcija “Mednarodna 
humanitarna akcija slikopleskarjev” 
in 18. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije

Sekcija	slikopleskarjev,	fasaderjev	in	črkoslikarjev	pri	Obr-
tno-podjetniški	zbornici	Slovenije	bo	tudi	letos	organizi-
rala tradicionalno humanitarno akcijo, ki so jo poimeno-
vali	Mednarodna humanitarna akcija slikopleskarjev in 
18. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije. Cilj je poma-
gati	eni	od	javnih	ustanov,	da	bodo	lahko	živeli	in	delali	v	
boljših	pogojih	in	prostorih.	Akcijo	sekcija	organizira	vsa-
ko	leto	konec	novembra	že	od	leta	1999.	Letos	bo	akcija	
izvedena	že	18-ič	zapored	in	izvedli	jo	bodo	slovenski	sli-
kopleskarji	skupaj	s	kolegi	slikopleskarji	iz	Avstrije,	Nem-
čije,	Madžarske	Češke,	Slovaške,	Madžarske	in	Anglije.

Akcija	bo	letos	izvedena	v	petek,	25.	novembra	2016.	Le-
tos	bomo	pleskali	Splošno	bolnišnico	Trbovlje.	Na	akciji	
lahko sodelujejo slikopleskarji, in sicer:
- v tekmovalnem delu: moštvo	sestavljata	dva	slikople-

skarja,	ki	v	celoti	prepleskata	eno	sobo	–	stene,	vrata,	
podboje	in	radiatorje	–	letos	se	lahko	prijavi	le	17	mo-
štev;

 -  v humanitarnem delu: sodelujejo lahko posamezni 
slikopleskar	ali	pa	skupina	več	slikopleskarjev.

Pričakujemo	udeležbo	okoli	40	pleskarjev	iz	tujine,	okoli	
40	 slovenskih	 slikopleskarjev	 in	 okoli	 15	 dijakov	 iz	 sre-
dnjih	šol	za	slikopleskarje.Več	informacij	ter	prijavnico	za	
sodelovanje	dobite	pri	sekretarju	sekcije:	igor.pipan@ozs.
si ali na spletni strani sekcije 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/
Sekcijaslikopleskarjevfasaderjevin%C4%8Drkoslik/
Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1532/
ArticleId/4449/Default.aspx.	
Rok	za	prijave	je	petek,	11.11.2016.

1. UČINKOVITA IZTERJAVA TERJATEV TER PRAKTIČNI PRIMERI PRAVOČASNEGA UKREPANJA PRI POSLOVA-
NJU PODJETIJ TER SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

v sredo, 16.11.2016, ob 12.00 uri

Izterjava	zapadlih	terjatev	je	proces,	ki	je	nujen	za	učinkovito	poslovanje	podjetja.	Izpad	plačil	je	eden	najpogostej-
ših	vzrokov	plačilne	nesposobnosti,	saj	ogroža	denarni	tok,	in	to	ne	glede	na	velikost	podjetja.	Izvajalka:	

LENA KORBER, diplomirana ekonomistka,	borzna	in	nepremičninska	posrednica,	ima	izkušnje	z	vodenjem	velikih	
in	malih	gospodarskih	družb,	v	Agenciji	Nera	d.o.o.	se	ukvarja	s	prestrukturiranjem	gospodarskih	družb	(izvedenih	
preko	40	postopkov	prestrukturiranja	za	mikro	in	mala	podjetja	ter		s.p.).		

Vsebina:
•	 kako	preverimo	poslovnega	partnerja	preden	začnemo	z	njim	poslovati
•	 kako	učinkovito	izterjamo	terjatve
•	 zavarovanje	terjatev
•	 odprodaja	terjatev
•	 oblikovanje	slabitev	terjatev	in	odpisi	(davčni	vidik)
•	 kdaj	moramo	ukrepati	pri	poslovanju	(praktični	in	formalni	vidik)
•	 programi	finančnega	prestrukturiranja

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR 
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar	bo	
organiziran	za	minimalno	10	udeležencev,	v	primeru	prenizkega	števila	prijav	si	pridržujemo	pravico	do	odpovedi.

VABILO NA SEMINAR
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2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 24.11.2016, ob 16.00 uri

Predavateljica Simona Karo Gajšek, dipl.san.inž. vam	bo	predstavila:
•	 novosti	Zakona	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu	(Uradni	list	RS	št.	43/2011)
•	 organizacija	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	naloge	in	odgovornosti	zaposlenih	na	področju	zagotavljanja	varnosti	in	

zdravja	pri	delu
•	 civilno	pravna	odgovornost	in	kazenska	odgovornost	odgovornih	oseb	delodajalca
•	 nevarnosti,	tveganja	in	varnosti	ukrepi	za	zagotavljanje	varnega	in	zdravega	delovnega	okolja
•	 obravnava	nezgod	pri	delu,	odškodninski	in	regresni	zahtevki.

Predvideno	trajanje:	3	ure.	Po	izvedenem	teoretičnem	usposabljanju	bodo	udeleženci	opravili	teoretični	preizkus	
znanja	(testi).	Preizkus	praktičnega	usposabljanja	se	izvaja	na	delovnih	mestih	na	podlagi	dodatnega	dogovora	(čla-
ni lahko koristite 10 % popust na kartico Mozaik podjetnih). V skladu  z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 
v primeru neizvedbe praktičnega usposabljanja opravljen teoretični del ne velja.

Pogoji	udeležbe:
•	 Cena	za	teoretično	usposabljanje	in	opravljen	izpit 13 € + DDV na udeleženca	–	velja	za	člane	OOZ	Celje	s	porav-

nanimi	vsemi	zapadlimi	obveznostmi	do	zbornice	ter	pri	njih	zaposlene	delavce
•	 Cena	za	teoretično	usposabljanje	in	opravljen	izpit	22 € + DDV na udeleženca	–	velja	za	člane	OOZ	Celje	z	nepo-

ravnanimi	obveznostmi	do	zbornice	ter	pri	njih	zaposlene	delavce	ter	za	vse	druge	udeležence,	ki	niso	člani	OOZ	
Celje

•	 Pri	prijavi	obvezno	navedite	številko	kartice	Mozaik	podjetnih	ali	pa	jo	prinesite	s	sabo	na	seminar
•	 Stroške	udeležbe	poravnate	izvajalcu	usposabljanja	na	osnovi	izdanega	računa

Razliko	do	polne	cene	za	člane	s	poravnanimi	vsemi	zapadlimi	obveznostmi	do	zbornice	krije	OOZ	Celje.

3. REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM V PORTALU E – VEM
v četrtek, 1.12.2016, ob 12.00 uri

S	1.	oktobrom	2016	je	stopil	v	veljavo	Pravilnik	o	oddaji	vlog	v	sistem	e-Vem,	ki	med	drugim	vključuje	tudi	oddajo	
vlog	v	postopku	vlaganja	zahtevkov	delodajalcev	za	izplačilo	nadomestila	plače	zaradi	začasne	zadržanosti	od	dela	
v	breme	zdravstvenega	zavarovanja.	Na	seminarju	bodo	predstavljene	novosti	in	dobili	boste	odgovore	na	vsa	vpra-
šanja	s	tega	področja.	

Izvajalka: URŠKA TROBEJ,	direktorica	podjetja	Računovodsko	izobraževalno	središče,	vodja	računovodskega	ser-
visa,	voditeljica	 izobraževanj	 (npr.	za	pridobitev	naziva	NPK	računovodja)	 ter	avtorica	 različnih	gradiv	s	področja	
računovodstva,	davkov	in	financ.

Vsebina:
•	 kdo	so	zavezanci	za	refundacijo	boleznin	v	portalu	e-vem?
•	 za	katere	zavarovance	se	bodo	lahko	vlagali	zahtevki?
•	 kako	bo	s.p.	uveljavljal	refundacijo	boleznine	po	novem?
•	 na	kakšen	način	bo	portal	e	vem	omogočal	vnos	zahtevkov?
•	 ali	bomo	lahko	refundacije	vlagali	na	vem	točkah?
•	 kdo	lahko	v	imenu	zavezanca	še	posreduje	zahtevek	za	refundacijo?
•	 katere	informacije	moramo	poznati	preden	začnemo	izpolnjevati	zahtevek?
•	 predstavitev	postopka	uveljavljanja	pravice	do	nadomestila	plače:	zahtevek	za	refundacijo	v	portalu	e-VEM

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJE-
TNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 
73,20 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. 
Seminar	bo	organiziran	za	minimalno	10	udeležencev,	v	primeru	prenizkega	števila	prijav	si	pridržujemo	pravico	do	
odpovedi.
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P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico	pošljite	vsaj	2	dni	pred	predvidenim	terminom	seminarja	na	e-mail	simona.zupanc@ozs.si	ali	po	faxu	
(03) 425 22 71). 

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA	ŠTEVILKA:	_________________________________________	

SEDEŽ:	____________________________________________________

ZAVEZANEC	ZA	DDV:			DA				NE			(obkroži!),																		DAVČNA	ŠT.:		______________________________	

TELEFON	OZ.	GSM:	_________________________			E-POŠTA:	__________________________________				

ŠTEVILKA	KARTICE	MOZAIK	PODJETNIH:	___________________________________________________																																																				

1. UČINKOVITA IZTERJAVA TERJATEV TER PRAKTIČNI PRIMERI PRAVOČASNEGA UKREPANJA PRI POSLOVANJU 
PODJETIJ TER SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
KDAJ:			16.11.2016 ob 12.00 uri  
IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ:			24.11.2016 ob 16.00 uri 
IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

3. REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM PREKO PORTALA E – VEM
KDAJ:			1.12.2016 ob 12.00 uri 
IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

Na	zbornici	izvajamo	storitve	točke																								
                                                                                         
•		 priglasitev	samostojnega	podjetnika	posameznika
•		 sprememba	 podatkov	 v	 poslovnem	 registru	 za	 samostojnega	 podjetnika	

posameznika
•		 izbris	 samostojnega	 podjetnika	 posameznika	 (vlogo	 je	 potrebno	 vložiti	 najmanj	 3	 dni	 pred	 nameravanim	

prenehanjem)
•		 ustanovitev	d.o.o.,	kjer	se	ustanovni	kapital	(7.500	EUR)	v	celoti	vplača	v	denarju
•		 posredovanje	davčnih	podatkov	na	FURS	ob	ustanovitvi	podjetja	s.p.	ali	d.o.o.
•		 prijava	 samostojnega	 podjetnika	 posameznika	 v	 obvezno	 zdravstveno	 zavarovanje	 pri	 ZZZS	 ob	 pričetku	

opravljanja	dejavnosti	in	odjava	ob	zaključku	opravljanja	dejavnosti
•		 prijava	in	odjava	delavcev	v	obvezna	socialna	zavarovanja	pri	ZZZS
•		 prijava	potreb	po	delavcih	na	Zavod	za	zaposlovanje	(obrazec	PD1)
•		 redni	izpis	podatkov	posameznega	gospodarskega	subjekta	iz	poslovnega	registra	Slovenije
•			 postopke pooblaščanja tretjih oseb  za opravljanje postopkov VEM 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec oktober 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2016 1.571,30 
€. 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 2015 je 34,88 % (Ur.l. RS 19/2016). 

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 OKTOBER 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)
•	 p•	 prispevek	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje	

od 1.4.2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) 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  01100-8883000073z uporabo 
ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 19 davčna št.- 
šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov Svetovalec april 
2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://www.fu.gov.si/
davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_
varnost. 

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



NOVEMBER  201610

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

10

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – oktober  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. dne v mesecu,	v	enakem	roku	mora	davčnemu	organu	predložiti	obračun	prispevkov	na	
predpisanem	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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MojObrtnik.com vam ponuja še več!   

Obrtnikom-naročnikom bo 
projekt pomagal pri pospešitvi 
prodaje

MojObrtnik.com bo portal, ki bo na 
eni strani vključeval slovenske obrtnike 
kot izvajalce, na drugi strani pa uporabni-
ke, ki bodo večinoma fizične osebe. Slednji 
bodo portal uporabljali za iskanje izvajalca 
in pridobitev ponudb za obrtniška dela ali 
pa bodo »podarili obrtnika«. 

OZS bo imela pri tem zgolj vlogo po-
srednika. Člani OZS pa bodo deležni brez-
plačnih ter cenejših storitev. 

Na portalu MojObrtnik.com je že se-
daj živahno, obisk je že zdaj dober. Z novi-
mi vsebinami in aktivno vključitvijo članov 
bomo v prihodnjih mesecih skupaj uspe-
šnost še  povečali. 

Posodobljen portal kupcu omogoča 
iskanje primernega obrtnika, obrtnikom 
pa prejem  povpraševanj kupcev. Skupaj 
z »SOS obrtnik« in z »Obrtniški groš« so 
to trije novi načini pospeševanja prodaje.

 
1. Iskanje obrtnikov. Naj vas kupci 

najdejo!
Vsak član OZS ima v okviru portala 

tudi svojo spletno predstavitev, ki vklju-

Novembra bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na MojObrtnik.com objavila nadgradnjo 
spletnega projekta, ki se lahko pohvali z modernim izgledom, kakor tudi sodobno ponudbo. 

čuje vse bistvene elemente samostojne 
spletne strani. Vaša stran je že aktivna in 
prikazuje znane podatke o podjetju, če pa 
naj vam MojObrtnik.com pomaga pri pro-
daji, moramo dodati še kakšen podatek 
ali fotografijo o vaši ponudbi. Da vam bo 
MojObrtnik.com lahko maksimalno po-
magal  izpolnite tudi Elektronski naslov,  
**Pomoč iskalniku in **Izbrane vrste del. 
Urejanje je zelo enostavno in je prikazano 
na naslednji strani.

2. Povpraševanje. Omogočimo kupcem 
pridobivanje več konkurenčnih ponudb!

»Povpraševanje« je moderna spletna 
oblika prodaje, ki kupcem prihrani veliko 
časa, saj z eno potezo pridobijo več po-
nudb. Ponudniki – obrtniki pa si odprejo 
nov prodajni kanal – nov način prodaje!  
Gre za nov zelo popularen in dobro sprejet 
način iskanja proizvodov in storitev.

3. SOS Obrtnik. Bodimo koristni v svo-
ji sredini!

Hitra 24/7 pomoč pri nepredvidenih 
škodnih dogodkih.

Dežurstvo je namenjeno podjetjem, 
ki se ukvarjajo s hitrimi popravili, ko je 
potrebno preprečiti nadaljnje nastajanje 

škode, na primer izliv vode, izpad električ-
ne energije, okvara gretja ali hlajenja ipd. 
Obrtnik mora biti dosegljiv tudi izven ura-
dnega delovnega časa. 

4. Obrtniški groš. Naj kupci vidijo vas, 
vaše storitve in izdelke!

Obrtniški groš je novost na našem 
trgu. Gre v bistvu za darilni bon, ki ga upo-
rabnik kupi na MojObrtnik.com/gros in ga 
podari. Groš bo možno unovčiti pri vseh, 
ki boste vstopili v sistem. To je dodaten 
način za oglaševanje in posredno prodajo 
proizvodov in storitev. 

Pojdimo v korak s časom in 
si zagotovimo nove prodajne 
priložnosti!

V novembru bo zaživel MojObrtnik.
com v novi podobi in z novimi vsebinami. 
To je hkrati tudi čas, ki je namenjen za 
dopolnitev podatkov o vašem podjetju in 
vaši ponudbi. Za vsa pojasnila smo vam na 
voljo 080 12 42 in info@mojobrtnik.com. 
Obrnete se lahko tudi na sekretarja ali se-
kretarko vaše območne obrtno-podjetni-
ške zbornice ali sekcije. 

Simona Osterman
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MojObrtnik.com vam ponuja še več!   Prijavite se na mojobrtnik.com. 
Ikona Prijava se nahaja skrajno 
desno. Lahko pa vpišete tudi  
mojobrtnik.com/prijava.

Vpišite številko kartice Mozaik 
podjetnih in geslo. V kolikor ste ju 
pozabili, nam pišite na  
registracija@ozs.si.

S klikom na zelen svinčnik lahko 
urejate in dopolnjujete svoje 
podatke.

Preden greste na novo kategorijo 
urejanja vedno shranite vnesene 
spremembe.

S klikom na hiško boste vedno prišli 
na svojo stran.

Podatke lahko urejate tudi preko 
kategorij.

Za čim boljši prikaz in prejem 
ustreznih povpraševanj nujno 
izpolnite:
Podjetje – POMOČ ISKALNIKU
Kontakt – ELEKTRONSKI NASLOV
Povpraševanje – IZBRANE VRSTE DEL

pozabili, nam pišite na 
registracija@ozs.si

S klikom na zelen svinčnik lahko 
urejate in dopolnjujete svoje 
podatke.

Preden greste na novo kategorijo 
urejanja vedno shranite vnesene 
spremembe.

S klikom na hiško boste vedno prišli 
na svojo stran.

Podatke lahko urejate tudi preko 
kategorij.

Primer spletne strani  
posameznega podjetja 

Urejanje spletne predstavitve člana OZS

MojObrtnik.com
080 12 42
info@mojobrtnik.com


