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Oblikovanje in tisk:
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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 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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Nagovor predsednika ob zaključku leta

Spoštovane članice, spoštovani člani naše zbornice!         

Za nami je še eno leto, ki se nam bo zapisalo kot leto brez 
sprememb, vsaj kar se obrtniških zahtev tiče. Res je, da smo 
tvorno sodelovali pri oblikovanju zakona o vajeništvu, pa 
vendarle imam grenak priokus pri tem, saj nam je ministr-
stvo hotelo podtakniti drugo verzijo zakona in ne tisto, ki 
je bila usklajena s OZS in hvala bogu ga Državni zbor vsaj 
enkrat ni podprl, tako da je romal nazaj med predlagate-
lje in sedaj je pred sprejemom takšen, kakor je bil usklajen 
med vsemi partnerji, ki ga morajo tudi zraven državnega 
zbora parafirati. To je samo ena izmed cvetk , koliko se 
lahko zaneseš na današnje politike, ki izključno delujejo v 
prid strankarskim in ne pozitivnim interesom, zato podpi-
ram idejo o tehnični vladi brez politikov z izkušenimi kadri, 
ki bi prihajali iz baze, to je podjetij, ustanov kjer se nekaj 
proizvaja, dogaja, ne pa pretežno iz profesorskih vod, ki so 
resnici na ljubo polni teorije, v praksi pa se venomer izka-
žejo za neuporabne. Na žalost je vlada zopet ponagajala 
gostincem z novim kadilskim zakonom, spremenila zakona 
o pogrebnih in dimnikarskih storitvah, ki pa nikakor niso v 
prid podjetništvu in obrtništvu.

Še vedno ugotavljam, da imajo oblastniki premalo poslu-
ha za nas obrtnike in podjetnike. Hvalijo nas samo takrat , 
ko zaposlujemo, ko polnemo državni proračun s plačilom  
obveznosti, ki pa so izjemno visoke. Prav tako se še vedno 
ni uredila zadeva okoli odškodninskih zahtevkov, oziroma 
limita zahtevka, kot ga predlaga zbornica. Takšen zakon, 
kot je sedaj je pokopal že premnogokaterega obrtnika, saj 
v primerjavi z ostalimi pravnimi subjekti garantira s vsem 
svojim premoženjem. To se pravi, da je lahko zaradi neu-
mne zakonodaje in premetenih odvetnikov na starost na 
beraški palici.

Še vse prepolno je anomalij s 
katerimi se srečujemo obrtniki 
in podjetniki, veliko smo si krivi 
sami za situacijo v kateri smo, saj 
se vse preveč ukvarjamo sami s 
seboj , kot pa s splošnimi pro-
blemi. Včasih pa smo zaradi prej-
šnjega krutega sistema in odno-
sa do obrtništva še preveč plašni 
za kakršnekoli izboljšave oziro-
ma imamo premalo trdne volje 
za izboljšanje pogojev dela.

Ne morem mimo dejstva, da še vedno ni urejen status 
med obveznim in prostovoljnim članstvom, saj peščica nas 
funkcionarjev, ki se bori za naše pravice redno in pošteno 
plačuje članarino v zbornicah, ostali, ki pa imajo isto korist 
pa ne plačujejo ničesar. Še več, v času ko mi zapravljamo 
svoj delovni in prosti čas s pogajanji za naš jutrišnji boljši 
dan, nam ostali kradejo stranke in s tem določeni del kru-
ha za naše vsakdanje preživetje. Temu se reče pravica nad 
pravico, na katero opozarjam že ves čas od uvedbe prosto-
voljnega članstva, vendar je lobi, ki zavira plačilo vsaj zasto-
panja ostalega dela podjetništva in obrtništva  premočan 
in ni upanja na rešitev. Bojim pa se, da s tem izgubljamo 
svojo moč, da bodo oblastniki v bodoče še lažje manipu-
lirali z nami in nam nalagali še višje obveznosti, dokler ne 
bodo tudi ostali spoznali, da lahko nekaj naredimo samo s 
skupnim povezanim nastopom proti tistim, ki nam režejo 
in odrejajo naš vsakdanji kruh!

Pa srečno v letu 2017 in ne pozabite, da vam vaša zbornica 
želi vse dobro, predvsem pa: ZDRUŽENI SMO MOČNEJŠ!!

Predsednik 
Miran Gracer  

        

Opozorilo: ne nasedajte sumljivim ponudbam

Finančna uprava RS je v zadnjem času zaznala kar dva po-
skusa goljufive poslovne prakse. Najprej sumljive pisne po-
nudbe slovenskega podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja 
zavajajoče ponudbe za razrešitev njihove situacije ter novo 
obliko sumljivih telefonskih klicev, v katerih se osebe lažno 
predstavljajo za uradne uslužbence Finančne uprave RS 
in obljubljajo visoke denarne zneske proti vnaprejšnjemu 
plačilu na roke.

Sumljive pisne ponudbe
Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so 
javno objavljeni na straneh Finančne uprave RS, pošilja po 
pošti in za vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavi-

tev izvršbe. Opozarjamo, da gre za zavajajočo ponudbo in 
pozivamo davčne zavezance k previdnosti. V tej ponudbi 
jim družba namreč ponuja pripravo ugovora zoper upnika 
Republiko Slovenijo in nadalje navaja, da država naj ne bi 
mogla biti upnik na podlagi zakona. Obljublja, da ugovor 
lahko napišejo tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel. Fi-
nančna uprava RS ob tem poudarja in opozarja zavezance, 
da v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku ve-
lja, da vložena pritožba zoper sklep o izvršbi, ne zadrži izvr-
šitve. Še posebej to velja v primeru, če je rok za pritožbo že 
potekel. Po mnenju FURS gre v primeru ponudb omenjene 
družbe za zavajanje zavezancev in poskus goljufije. Zato 
FURS zavezance, ki so prejeli tovrstne ponudbe opozar-
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ja, naj bodo zelo previdni in naj ne nasedajo zavajajočim 
obljubam iz ponudbe.

Sumljivi klici
Hkrati pa so bili na Finančni upravi RS obveščeni o sumlji-
vih klicih, ki jih prejemajo zavezanci. Klicatelji se pred-
stavljajo kot zaposleni na davčni upravi. Zavezancem za 
vnaprejšnje plačilo določenega zneska, ki naj bi bil davek, 
obljubljajo naknadno kar 10 krat večji znesek. Po ta začetni 

denar pa želijo priti kar k zavezancem domov. Gre za eno 
od oblik telefonskih prevar, kjer goljufi obljubljajo visoke 
zneske denarja, do katerih naj bi zavezanci prišli le, če vna-
prej plačajo določen znesek ali posredujejo svoje bančne 
podatke. Zavezanci naj bodo previdni pri komunikaciji z 
neznanimi osebami, tudi kadar se izdajajo za uradne ose-
be in naj ne nasedajo lažnim obljubam o visokih dobičkih. 

(vir: FURS)

Devetmesečni učinki uvedbe davčnih blagajn
Ocenjujemo, da devetmesečni učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV 
in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov 
iz zaposlitve blagajnikov znašajo 54,7 mio EUR. Iz pripravljenih podatkov je razvidno, da ima 
uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prome-
ta, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav 
fizičnih oseb v zavarovanje (vir: http://www.fu.gov.si/)

Zakon o preprečevanju pranja denarja 
in financiranja terorizma 
Državni zbor RS je 20.oktobra 2016 na 23. seji sprejel Za-
kon o preprečevanju pranja denarja in financiranja tero-
rizma (ZPPDFT-1). Z novim ZPPDFT-1 se v slovenski pravni 
red prenaša četrta evropska Direktiva 2015/849/EU z dne 
20.5.2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za 
pranje denarja ali financiranje terorizma. Poleg tega novi 
ZPPDFT-1 zasleduje tudi cilj uskladitve slovenskega prav-
nega reda s splošno uveljavljenimi mednarodnimi stan-
dardi na tem področju, zlasti z novimi Priporočili Projek-
tne skupine za finančno ukrepanje – Financial Action Task 
Force (FATF) iz leta 2012, ki jih morajo države upoštevati 
pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma ter po novem tudi finan-
ciranja orožja za množično uničevanje.

Ključne novosti ZPPDFT-1 so:
•	 vzpostavitev	 Registra	 dejanskih	 lastnikov	 za	 zagota-

vljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih 
subjektov,

•	 pooblastilo	Uradu	Republike	Slovenije	za	preprečeva-
nje pranja denarja za izvajanje inšpekcijskega nadzora 
pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema 
nadzora in učinkovitejše sankcioniranje,

 

•	 uveljavitev	pristopa,	ki	temelji	na	tveganju	(t.i.	Risk-ba-
sed-approach), kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti 
izvajanja ukrepov tako na nivoju zavezancev kot tudi 
na državnem ter evropskem nivoju,

•	 uvedba	širše	definicije	politično	izpostavljenih	oseb,	ki	
bo poleg tujih zajela tudi domače politično izpostavlje-
ne osebe,

•	 znižanje	 meje	 za	 sporočanje	 gotovinskih	 transakcij	
s 30.000 EUR na 15.000 EUR, kar bo po pričakovanjih 
imelo preventivni oziroma odvračilni učinek in tako 
tudi predstavljalo večjo oviro za izvajanje nezakonitih 
dejavnosti,

•	 možnost	ugotavljanja	in	preverjanja	istovetnosti	stran-
ke, ki je fizična oseba, brez njene osebne navzočnosti z 
uporabo video elektronske identifikacije,

•	 razširitev	možnosti	uporabe	sredstva	elektronske	iden-
tifikacije (prej kvalificirano digitalno potrdilo) pri ugo-
tavljanju in preverjanju istovetnosti stranke tudi na za-
konite zastopnike pravnih oseb ter pooblaščence vseh 
strank,

•	 razširitev	nabora	zavezancev	za	izvajanje	ukrepov	od-
krivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma.

Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja

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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Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih 
štipendistih za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Sklad je 24. novembra 2016 
objavil javni poziv deloda-
jalcem za oddajo potreb 
po kadrovskih štipendistih 
za šolsko/študijsko leto 

2017/2018. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. janu-
arja 2017. Namen javnega poziva je: 
- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Slo-

veniji z namenom informiranja učencev, dijakov in 
študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendi-
jah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njiho-
vemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na 
trgu dela,

- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po 
kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med 
učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/štu-
dijsko leto 2017/2018 so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 
dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma 
študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/
študijskim letom 2017/2018. 

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. nji-
hov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne stra-
ni sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni 
klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice. 
Navodila kako oddati potrebo v Izmenjevalnici dobite 
tukaj.

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah 

(RRA) lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu 
posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe deloda-
jalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. 
Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu 
ali preko RRA, ne pa na oba načina. Prijavo potreb je 
potrebno oddati do vključno 31. januarja 2017, saj bo 
sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadro-
vskih štipendistih obveščal ciljne skupine. 

Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne 
strani sklada izbere, da želi javno objavo kadrovskih šti-
pendij, ki jih nudi, bo oddana potreba objavljena v zbiru 
kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018 
na spletni strani www.sklad-kadri.si pod zavihkom Izme-
njevalnica. Delodajalec lahko v postopku oddaje potrebe 
izbere tudi, da ne želi javne objave. V tem primeru bo od-
dana potreba na voljo le v evidenci sklada in ne bo javno 
objavljena.

Dodatne informacije v povezavo z javnim pozivom ter 
novim zakonom o štipendiranju so na voljo na:
- skladu preko e-poštnega naslova kadrovske@sklad-

-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 10 80 ob 
ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro;

- RRA.

Sklad bo o spremembah in novostih v zvezi z novo za-
konodajo obveščal tudi preko spletne strani, zato vam 
svetujemo registracijo preko spletne strani, saj boste tako 
največ enkrat tedensko po e-pošti prejemali novice z in-
formacijami o razpisih in drugih aktivnostih in področjih.

 

Brezplačno orodje za izdelavo Načrta promocije zdravja 
na delovnem mestu

Že s 1. januarjem 2012 je začel veljati Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1,  Ur. list RS, 43/2011). Po tem za-
konu mora delodajalec sprejeti tudi ukrepe na področju 
promocije zdravja. Promocija zdravja na delovnem mestu 
so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodaja-
lec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in dušev-
nega zdravja delavcev. V tem procesu uporablja znanje in 
nasvete drugih subjektov – po potrebi izvajalca medicine 
dela, strokovnega sodelavca, inšpektorja za delo, območ-

nega zavoda za zdravstveno varstvo itd. Načrt promocije 
zdravja je obvezen del ocene varnosti delovnega mesta. 

V sklopu projekta ProZDRAV2 je bilo razvito brezplačno 
orodje »NpZdM« za izdelavo Načrta promocije zdravja na 
delovnem mestu,  ki jo mora delodajalec imeti v skladu z 
zahtevo Zakona o varnosti in zdravju pri delu, najdete ga 
na (http://npzdm.prozdrav2.si/). 

mozaikpodjetnih.si/pocitnice

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

res ugodno na počitnice

Izračunaj si svoj prihranek

Seznam potovanj in počitnic na:

Kalkulator ugodnosti najdete na:

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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OIRA - OCENJEVANJE TVEGANJA

Ocena tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Spletna aplikacija OiRA  
je interaktivno orodje, namenjeno za izdelavo ocene tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, 
enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem  
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja.

 

OiRA: brezplačno in preprosto orodje za enostavno 
izdelavo ocene tveganja

Mednarodna humanitarna akcija slikopleskarjev in 
18. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije

V splošni bolnišnici Trbovlje je 25.11.2016 v enodnevni 
akciji  97 slikopleskarjev prostovoljcev sveže prepleskalo 
vse prostore v porodniškem, ginekološkem in internem 
oddelku v prvem in drugem nadstropju stavbe v okviru 
letošnje, že 18. po vrsti in tretje z udeležbo tujcev, huma-
nitarne akcije slikopleskarjev. Ta se je zaključila zvečer s 
slavnostno podelitvijo priznanj vsem udeležencem akcije 
in razglasitvijo najboljših slikopleskarjev v tekmovalnem 
delu akcije.

75 slovenskim slikopleskarjem, med katerimi je bilo 12 
dijakov iz mariborske in kranjske srednje slikopleskar-
ske šole, se je v Trbovljah pridružilo tudi 22 tujih udele-
žencev - 15 mojstrov in 7 vajencev - iz Avstrije, Češke, 
Madžarske, Slovaške in Velike Britanije. Slikopleskarji so 
v Trbovlje prišli iz vseh krajev Slovenije, tako iz gorenjske 
in osrednjeslovenske kot tudi iz savinjske, pomurske, po-
savske, zasavske, koroške, podravske ter notranje-kraške 
regije. Izmed 11 tekmovalnih ekip z 22 tekmovalci jih 
je bilo kar 9 domačih, ki so se potegovale za naziv treh 
najboljših mojstrskih ekip na letošnjem tekmovanju, v 
boj za pokal zmagovalcev pa sta se podali tudi angleška 
in češka ekipa. V humanitarnem delu je sodelovalo 75 
prostovoljcev, od tega 53 domačih in 18 tujih. V trbo-
veljski bolnišnici so bila na delu tudi dekleta. Trem sloven-
skim slikopleskarkam so se v humanitarnem delu pridru-
žile tudi štiri Avstrijke, ki si želijo prihodnje leto pridobiti 
naziv mojstric slikopleskark. Vse po vrsti so dokazale, da 
po spretnosti prav nič ne zaostajajo za svojimi moškimi 
kolegi. 

V humanitarnem delu je že 18. sodeloval dolgoletni pred-
sednik sekcije in upokojeni član OOZ Celje Milan Pesto-
tnik s sinom Juretom. 

Vsi slikopleskarji so v enem dnevu prepleskali kar 3.000 
kvadratnih metrov zidnih in drugih površin, za kar so po-

rabili 1.500 litrov barv in premazov, ki jih je prispeval JUB, 
podjetje Žima je letos slikopleskarjem zagotovila 1.100 
valjčkov in čopičev, podjetje Rigips za 8.500 kvadratnih 
metrov pokrivnih folij, podjetje Tesa tape pa za 22.000 
metrov zaščitnih lepilnih trakov. Tekmovalni del je vse 
dan spremljala strokovna ocenjevalna komisija, ki je ime-
la letos imela še posebej težko delo, saj so bile najboljše 
tri ekipe precej izenačene. Rezultati tekmovalnega dela: 
1. mesto: Slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Mihael Bez-

jak, Stanko Bezjak, Markovci
2. mesto: Dekor Plesk d.o.o.,  Aleš Rožič in Janez Voll-

meier, Maribor
3. mesto: Avgust Sreš s.p., Avgust Sreš in Uroš Sreš, Mur-

ska Sobota

Akcija je bila uspešna, z udeležbo pleskarjev iz tujine v za-
dnjih letih pridobiva vedno večji mednarodni ugled. Po-
dobno akcijo so po zgledu slovenske letos že organizirali 
na Slovaškem, njeno izvedbo pa načrtujejo tudi v drugih 
evropskih državah. Z drugimi člani upravnega odbora si 
jo je ogledal tudi Helmut Schulz, predsednik Evropskega 
združenja slikopleskarjev UNIEP, ki želi v Evropi dvigniti 
ugled poklicu slikopleskarja in ga ustrezno promovirati 
skozi sistem poklicnega izobraževanja. 

(vir: sekcija slikopleskarjev OZS)

M.Pestotnik (prvi z leve), foto: OZS
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Projekti OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih 
poti in podjetništva

OOZ Celje je zaključila 9. leto izva-
janja projektov s podporo Mestne 
občine Celje ter občin Dobrna, Što-
re in Vojnik, s katerimi si prizadeva 
osnovnošolcem in njihovim staršem 
približati pomembnost pridobivanja 
tistih informacij, ki so pomembne 
pri odločitvah učencev o tem, kaj bi 
v življenju zares radi delali in o izbiri 
nadaljevanja izobraževanja. 

Glede na to, da se že vrsto soočamo 
s pomanjkanjem določenih poklicnih 
profilov, med katerimi so na prvem 
mestu obrtni in tehnične stroke, smo 
si v projektih zadali nalogo promovi-
rati karierne poti, spodbujati inovati-
vnost, podjetnost in ustvarjalnost že 
med najmlajšimi člani naše družbe. 
Aktivnosti projekta so potekale vse 
leto 2016, sodelovali so naši člani 
obrtniki in podjetniki, ZRSZ OS Celje. 
Izvedenih je bilo  skupno 43 dogod-
kov, udeleženih 13 osnovnih šol ter 
preko 1000 osnovnošolcev in njiho-
vih staršev. Izvajali smo predavanja, 
predavanja z delavnicam, obiske pod-
jetij in zelo obiskane okrogle mize z 
gosti - našimi obrtniki in podjetniki. V 
letu 2016 smo še povečali število do-
godkov, saj je izvedbo dodatnih do-
godkov omogočila šolam na svojem 
področju Mestna občina Celje. Učen-
ce in njihove starše smo seznanili z 
možnostmi štipendiranja, kariernimi 
potmi, potrebnimi znanji, veščinami, 
sposobnostmi ter kompetencami 
ljudi današnjega časa, trgom dela, 
trendi na področju zaposlovanja in 
samozaposlovanja, deficitarnimi po-
klici in dejavniki odločanja za nadalje-
vanje izobraževanja. Sodelujoče šole 
v naših  projektih smo tudi obvestili 

o možnosti obiska Ulice obrti v okvi-
ru  Mednarodnega obrtnega sejma v 
Celju in večina šol iz lokalnega okolja 
se je udeležila predstavitve poklicev 
tudi na tem dogodku. OOZ Celje je že 
tretjič sodelovala na tej ulici s svojimi 
predstavniki in  predstavila projekt, ki 
ga izvaja pod okriljem Mestne občine 
Celje: »Promocija poklicev, kariernih 
poti in podjetništva v celjskih osnov-
nih šolah za leto 2016« širši javnosti z 
utrinki aktivnosti projekta in izdelki 
učencev.  

V torek, 29.11.2016, je na delovnem 
srečanju vseh sodelujočih v projektu, 
ki se je pričelo s pozdravnimi beseda-
mi predsednika OOZ Celje g. Mirana 
Gracerja, vodja projekta mag. Tatja-
na Štinek predstavila obrtnikom in 
podjetnikom, sodelujočim v projektu, 
predstavnikom lokalnih skupnosti, 
medijem in drugim povabljenim izve-
dene aktivnosti in dosežene rezulta-
te projektov v letu 2016. Sekretarka 
OOZ Celje Martina Rečnik je v nada-
ljevanju podala izhodišča in pobude 
za nadaljnje sodelovanje. Udeleženci 
delovnega srečanja so v razpravi izra-
zili zadovoljstvo z udeležbo v aktivno-
stih projektov, podali so svoja mnenja 
in izpostavili, kako je pomembno so-
delovanje šole z lokalnim okoljem in 
gospodarstvom. Najpomembnejši se 
jim zdi prihod ljudi iz prakse v šolo, 
saj  učenci in starši pokažejo dosti več 
zanimanja za področje poklicev in 
podjetništva, če spregovorijo o tem 
ljudje iz gospodarstva. Vsi sodelujoči 
člani OOZ Celje, udeležene občine in 
osnovne šole ter predstavnica ZRSZ 
OS Celje so ob zaključku dogodka 
prejeli zahvale. 

Udeleženci delovnega srečanja (arhiv OOZ Celje) 

Člani OOZ Celje, ki so v izvajanju pro-
jektov predstavili svoje poklice ter 
karierne poti in se jim posebej zahva-
ljujemo so:
•	 Krešimir	Antolič-	Kael	elektro	sto-

ritve, Krešimir Antolič s.p.
•	 Petra	Železnik	Ivič	s.p.
•	 Dominik	Ocvirk	za	Pekarno	Geršak	

d.o.o.
•	 Dušan	Zavšek	s.p.
•		 mag.	 Alenka	 Brod,	 Racio	 razvoj	

d.o.o. 

Mag, Alenka Brod, direktorica Racio 
razvoj d.o.o., članica sekcije pod-
jetnic in obrtnic OOZ Celje: »V tem 
projektu sodelujem letos prvič kot 
gostja okroglih miz. Srečanja omogo-
čajo postavljanje konkretnih vprašanj 
in pridobivanje odgovorov, kar vseka-
kor olajša možnost izbire. Pred učen-
ci in starši ni samo vprašanje, katero 
šolo izbrati, ampak kako se odločati, 
da bodo gradili na svoji zaposljivosti 
in pri tem vsekakor radi sodelujemo.« 

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica 
OŠ Lava: »Večletni projekt Promocija 
poklicev za osnovnošolce se je v teh 
letih izkazal kot izjemno pomem-
ben pristop pri ozaveščanju mladih 
o različnih poklicih, ki jih običajno 
premalo poznajo – še posebej defi-
citarne poklice. Kot ravnateljica oce-
njujem, da je promocija poklicev v 
osnovni šoli nujno potrebna tako za 
učence kot tudi starše. Učenci dobijo 
neposredne informacije o poklicu, o 
veščinah, ki so potrebne za kakovo-
stno opravljanje določenega poklica, 
spoznajo poklic »od blizu«, spozna-
jo uspešne podjetnike, ki opravljajo 
določen poklic, odkrivajo možnosti 
samostojne podjetniške poti in s tem 
večjo možnost zaposlitve. Izjemno 
koristno je tudi spoznavanje priložno-
sti in možnosti za vstop na trg dela ter 
spoznavanje realnega življenja.» 

Janko Trobiš, vodja sektorja za go-
spodarstvo, Mestna občina Celje:  
»Mestna občina Celje je začela s sis-
tematičnim seznanjanjem mladih s 
poklici, ki jih v lokalnem okolju pri-
manjkuje. Ker je večina teh poklicev 
iz vrst poklicev, ki so iz obrtne in pod-
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jetniške sfere, je to zaupala Območni 
obrtno-podjetniški zbornici, izvajanje 
razvojnih programov pa se odvija 
v osnovnih šolah, kjer se že v rosnih 
letih oblikujejo načrti za poklicno pri-
hodnost.« 

Poleg projektov na temo promocije 
podjetništva, ki jih izvaja OOZ Celje 
za osnovnošolce, izvaja zbornica še 
projekte za svoje člane, za občane 
in za poslovne subjekte s podporo 
občin, iz katerih združuje svoje član-
stvo ter pod okriljem agencije SPIRIT 
kot točka VEM. Samo Mestna občina 
Celje je v letu 2016 podprla izvedbo 
25 delavnic, ki se jih je obiskalo 407  
udeležencev iz podjetij  in potencial-
nih podjetnikov ter izvedbo 170 sve-
tovanj/informiranj. Prav tako je OOZ 
Celje vpeta v projekt Mestne občine 
Celje - Celje International in v skupino 
za spremljanje izvajanja  sprejetega 
dokumenta Strategije razvoja gospo-
darstva na področju MOC.  

Janko Trobiš, vodja sektorja za go-
spodarstvo, Mestna občina Celje: 
»Tudi podpora Mestne občine Celje 
drugemu projektu "Razvoj podjetni-
škega okolja in podjetniške miselno-
sti za mikro, mala in srednje velika 
podjetja, potencialne podjetnike 
in brezposelne osebe" je realizacija 
strateške usmeritve gospodarskega 
razvoja Mestne občine Celje. Vstop v 
svet podjetništva je za marsikoga, ki 
je sicer vešč svojega poklica, zaradi 
nepoznavanja vrste administrativnih 
preprek, lahko prava nočna mora. 
Svetovanje v najbolj ranljivem obdo-
bju podjetništva je zato lahko ključ-
nega pomena za obstoj ali za začetek 
nove poslovne poti. Oba projekta  se 

Udeležba na kariernem sejmu (arhiv OOZ Celje)

Podjetnice po zaključku sestanka 

skladata s Strategijo gospodarske-
ga razvoja Mestne občine Celje, ki je 
dolgoročni strateški projekt s svojevr-
stnim pogledom na ustvarjanje ugo-
dnega poslovnega okolja.«  

Na OOZ Celje dnevno potekajo in-
formiranja, svetovanja, izvajanje e-
-vem postopkov ter usposabljanja, 
izobraževanja, predavanja in delavni-
ce vsak teden. Glede na velik interes 
in udeležbo, so tovrstni dogodki za 
podjetja in potencialne podjetnike 

Sekcija za promet - storitve avtovleke na 
AC/HC - obvestilo DARS  

Da ne bi prihajalo do ekstremno visokih zaračunavanj od-
voza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest (AC) in 
hitrih cest (HC) je DARS na podlagi javnega poziva sklenil 
pogodbe z zunanjimi izvajalci ter sprejel cenik z določeni-
mi najvišje dovoljenimi cenami storitev.Izvajanje storitev 
odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na 
cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na pet teritorialnih 
sklopov – območij nadzornih centrov DARS:
•	 sklop	št.	1	–	Regionalni	nadzorni	center	Kozina:	AMZS	

res potrebni. Tematike se prilagojene 
ciljnim skupinam in  zajemajo vse od 
vsebin, kako stopiti na lastno podje-
tniško pot, do varovanja poslovnih 
podatkov, prenosa podjetij, vpliva ko-
munikacije na uspešnost poslovanja, 
financ, davčne reforme ter pridobiva-
nja finančnih sredstev.   

Članice in člani OOZ Celje se ude-
ležujejo dogodkov tudi izven ma-
tične zbornice. Predstavnice sekcije 
obrtnic in podjetnic so se v novem-
bru udeležile 4. Konference ženske 

podjetnosti v Mariboru, OOZ Celje 
pa se je s svojo dejavnostjo predsta-
vila 23.11.2016  na Kariernem sejmu 
MojeDelo.com in Festivalu izobraže-
vanja v Celju. 

Prav na Miklavžev večer pa so se  zbra-
le članice sekcije Podjetnic in obrtnic 
pri OOZ Celje na svoji zadnji seji v 
odhajajočem letu. Poleg prijetnega 
druženja so prevetrile aktivnosti sek-
cije v letu 2016,  si zastavile načrte za 
prihodnost in pridobile nova znanja 
na področju trženja. 

d.d., Asistence Coris d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar 
s. p.;

•	 sklop	 št.	 2	 –	 Regionalni	 nadzorni	 center	 Ljubljana:	
AMZS d.d., Asistence Coris d.o.o., Avtovleka Jerneja 
Kopitar s.p.;

•	 sklop	št.	3	–	Nadzorni	center	Hrušica:	AMZS	d.d.,	Ju-
nik-M d.o.o.;

•	 sklop	 št.	 4	 –	 Regionalni	 nadzorni	 center	 Vransko:	
AMZS d.d., Enes Draganović s. p., Žonta d.o.o.;
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•	 sklop	št.	5	–	Regionalni	nadzorni	center	Slovenske	Ko-
njice: AMZS d.d., Avtovleka KUK d.o.o. Enes Dragano-
vić s.p

Pogodbeni izvajalci storitve odstranjevanja ovir z avto-
cest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali 
opravljajo z vozili z oznako (nalepko zunaj) POGODBENIK 
DARS.

Na vseh petih sklopih so izbrani izvajalci storitve dolžni 
zagotavljati 24-urno dosegljivost vseh 365 dni v letu. 
Odzivni čas od sprejeta klica s strani nadzornega centra 
DARS do prihoda izvajalca na kraj dogodka je omejen do 
45 minut za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase 
(NDM) in do 90 minut za vozila nad 3,5 tone NDM.  Izjema 
je predor Karavanke, za katerega mora ponudnik zagota-
vljati odzivni čas 25 minut za vozila do 3,5 tone NDM in 25 
minut nad 3,5 tone NDM.

Pogodbeno razmerje z izbranimi izvajalci je sklenjeno za 
časovno obdobje pet let, oziroma do spremembe zako-
nodaje, ki bo zahtevala drugačno ureditev, oziroma do iz-
bire koncesionarja za izvajanje storitev, ki so bili predmet 
javnega poziva – odvisno od tega, katera od treh navede-
nih možnosti bo nastopila prej.

Prenovljeni Zakon o dimnikarskih storitvah - dimnikarja si 
izbiramo sami
V Ur.l.RS št. 68/2016 je bil objavljen Zakon o dimnikarskih 
storitvah in posledično 18.11.2016 v Ur.l.RS objavljen tudi 
Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim 
družbam in licenc dimnikarjem z vsemi obrazci, ki so po-
membni. Prenovljeni zakon o dimnikarskih storitvah uvaja 
licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro 
dimnikarja prepušča uporabnikom. Potrošniki bodo izva-
jalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 
2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev. V kolikor upo-
rabnik izvajalca ne izbere se bo štelo, da je z izvajalcem 
zadovoljen, zato bo to delo zanj opravljal isti, torej sedanji 
koncesionar, še naprej. Zakon poleg svobodne izbire di-
mnikarja prinaša tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih 
naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o 
uporabnikih kot o izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence.
Ključne spremembe zakona:
- dimnikarske storitve opravlja dimnikarska družba, ki je 

pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih stori-
tev – to še niso licence (pogoji navedeni v zakonu)

- dimnikarska družba lahko opravlja dimnikarske storitve 
na celotnem območju Republike Slovenije

- o izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev 
odloča upravna enota, na območju katere je sedež di-
mnikarske družbe

- dimnikarska družba za opravljanje dimnikarskih stori-
tev ne potrebuje obrtnega dovoljenja iz zakona, ki ureja 
opravljanje obrti (zakon je stopil v veljavo 19.11.2016)

- dimnikarska družba ne sme opravljati dejavnosti, pove-
zanih s prodajo, načrtovanjem in izvedbo malih kurilnih 
naprav

- licenco za izvajanje dimnikarskih storitev izda upravna enota
- licenco za izvajanje dimnikarskih storitev se izda osebi, 

če izpolnjuje naslednje pogoje: da je opravila izobraže-
vanje po predpisanem programu za pridobitev ustrezne 
izobrazbe ali kvalifikacije: dimnikar, dimnikarski mojster, 
delovodja, okoljevarstveni tehnik ali ima najmanj visoko 
strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem pro-
gramu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v 
ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, ur-
banizem in gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto 
delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva 

- dimnikar se mora dopolnilno usposabljati v skladu z 20. 
členom zakona – vsakih 8 let

- licenca se izda za neomejen čas.

Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2017, razen dru-
gega, sedmega, dvanajstega odstavka ter drugega do pe-
tega stavka trinajstega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena, 
tretjega, četrtega, petega, sedmega in osmega odstavka 
12. člena, drugega do četrtega stavka devetega odstavka 
in desetega odstavka 12. člena, 20. in 21. člena tega zako-
na, ki veljajo od dneva uveljavitve zakona. Za morebitne 
dodatne informacije se lahko obrnete na OZS – sekretarko 
sekcij, Iris Ksenija Brkovič telefon 01 58 30 566 ali 030 601 
687; e-pošta: iris.brkovic@ozs.si.

V primeru, da je na avtocesti ali hitri cesti zaradi ogro-
žanja ostalih udeležencev potrebno nemudoma od-
straniti oviro z avtocest in hitrih cest, da je potrebna 
pomoč na cesti ali delo z avtodvigali, mora pogod-
benega izvajalca tovrstne storitve poklicati nadzor-
nik prometa iz pristojnega nadzornega centra DARS. 
Uporabnik avtoceste ali hitre ceste, ki potrebuje to-
vrstno pomoč, naj pokliče operaterja v Prometno-
-informacijskem centru (PIC), na kratko telefonsko 
številko 1970.

V določenih primerih, ko pokvarjena oz. ustavljena 
osebna vozila, ki obstanejo na odstavnem pasu ce-
stišča ali v odstavni niši, bistveno ne ogrožajo ostalih 
udeležencev v prometu, bo prvenstveno za odvoz 
vozila lahko še naprej poskrbel voznik vozila s klicem 
asistenčne ali druge avtovleke po svoji izbiri (lastna 
organizacija odvoza). Vozilo mora biti v primeru od-
stranitve v lastni organizaciji odstranjeno z avtoce-
ste ali hitre ceste v dveh urah, sicer ga bo na stroške 
voznika odstranil upravljavec avtoceste. Če voznik 
nima možnosti izvedbe odvoza vozila v lastni orga-
nizaciji, bo odvoz njegovega vozila prav tako orga-
niziran s strani upravljavca avtoceste (klic na 1970).
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec november 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2016 
1.558,29 €. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 
2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za pre-
račun 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 NOVEMBER 2016 upo-
števajte 21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur. 
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po 
Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo 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
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – november  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.

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

Pomembno za člane – dostop do nekaterih vsebin na 
spletni strani www.ozs.si
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IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV V OKVIRU VSTOPNIH TOČK VEM  
V LETU 2016 in 2017 
 
OOZ CELJE – VEM TOČKA – STORITVE Vse na Enem Mestu 
 
OOZ Celje je ena izmed vstopnih točk VEM, ki deluje v okviru  mreže VEM točk Javne agencije SPIRIT Slovenije. 
Pokriva območje Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.  
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
V okviru VEM točke nudimo kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. 
Storitve zajemajo: storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in 
razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov 
registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni 
register. Storitve točke VEM so brezplačne! 
 
Namen projekta 
je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v 
nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve 
informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, 
izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih 
sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.  
 
Ciljna skupina 
kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja v okviru tega projekta, so 
potencialni podjetniki in MSP.  
 
Cilj projekta 
je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega 
ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu 
nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.  
 
Neposredni rezultati projekta bodo:  

• izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa  
• izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva 
• izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru 
 

Finančna podpora:  
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, 
prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej 
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifični cilj 3.1.1: 
»Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih start-up podjetij«.  
 
Obdobje trajanja projekta:  
od 1.7.2016 do 31.7.2017  
 
Partnerji v projektu: 
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Razvojna agencija Sotla, Območna obrtno-
podjetniška zbornica Celje, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-Šaleška Območna razvojna agencija d.o.o. 

 


