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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 
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Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne 
poklice za šolsko leto 2016/2017
Sklad za razvoj kadrov in štipendiranje je že v februarju 
na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev štipendij 
za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017. Štipendije 
za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobra-
žujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra 
glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih 
prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, po-
goj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog 
po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15.6.2016 do 
20.9.2016, vrednost razpisa: 1.200.000,00 EUR, meseč-
na višina štipendije je 100 EUR. 

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti vpi-
san v 1. letnik enega od izobraževalnih programov sre-
dnjega poklicnega izobraževanje ter izpolnjevati druge 
pogoje iz 4. razpisa.

Izbirni postopek: vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnje-
vale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljene-

ga cilja javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbra-
ni po naslednjih merilih: višja povprečna ocena v zaključ-
nem razredu osnovne šole, višja povprečna ocena izbirnih 
predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek/
kamnosekinja,izdelovalec/izdelovalka kovinskih kon-
strukcij, oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/
električarka, avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekar-
ka, mesar/mesarka, mizar/mizarka, zidar/zidarka, klepar-
-krovec/kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomon-
tažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-čr-
koslikarka, pečar/pečarka, gozdar/gozdarka in dimnikar/
dimnikarka.

Razpis in obrazec vloge so dostopni na spletni strani 
www.sklad-kadri.si, dodatne informacije so na voljo na 
Javnem skladu po e-pošti deficitarne@sklad-kadri.si ali 
po telefonu 01 434 10 81.

Pozor, ponovno kroži zavajajoče pismo!
Komaj dva meseca nazaj smo vas opozarjali na proble-
matične poslovne ponudbe, v katere so se ujeli nekate-
ri uporabniki e-pobotov, že je pred nami nova zgodba. 
Naši člani zadnje čase ponovno množično prejemajo 
pošto tujega spletnega poslovnega imenika European 
Business Number. Gre za očitno zavajajoče vabilo k vpi-
su v tuj spletni poslovni imenik, kjer podjetnik misli, da 
se brezplačno vpisuje v nekakšno bazo in da ga to ne bo 
nič stalo, dejansko pa gre za visoko plačljivo storitev. To-
krat tudi namigujejo, da gre za pridobitev nekakšne evi-
denčne številke, ki naj bi bila potrebna za vsa podjetja 
v Evropski uniji. Če se ozremo nazaj, smo do sedaj imeli 
opravka zlasti s ponudbami za European Union Web-re-
gister Republic of Slovenia oz. EU WEB register Slovenija, 
Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Con-
struct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines 
Guide, World Bussines Guide in še koga.

Praviloma so ponudbe vedno na prvi pogled izgledale 
kot brezplačna storitev, vendar so vsebovale drobni tisk, 
ki ga podjetniki pri podpisu obrazca velikokrat spregle-
dajo. In ravno v drobnem tisku se skrivajo podrobnosti, 
ki vas po podpisu in s tem sklenitvijo pogodbe največ 
stanejo. Spletni imenik, ki znova pošilja vabila k vpisu, se 
torej imenuje EUROPEAN BUSINESS NUMBER. K sodelo-
vanju vas vabijo zelo pretkano in predvsem zavajajoče. 
Ključna »limanica« te ponudbe je obljuba, da bo pod-
jetje, ki bo izpolnilo podatke, dobilo tako imenovano 
EVROPSKO POSLOVNO ŠTEVILKO. Vendar pozor, pomi-
slite, kakšna številka je vendar to? 

Ker podjetniki zares vsega ne morejo vedeti, še manj 
pa poznajo pravila tujih trgov, seveda nihče ne pomisli 
na goljufijo, najprej vsi pomislijo, da gre dejansko za v 
EU potrebno evidenčno številko. Pa to ni res, opisana 
številka ne obstaja, še manj pa je kakorkoli potrebna 
ali obvezna! In ko zavedeni izpolnimo in podpišemo 
obrazec na drugi strani, praviloma spregledamo zelo 
droben tekst, ki opredeljuje, da smo pravzaprav izpol-
nili NAROČILO za objavo na portalu komercialnega 
poslovnega imenika European Business Number. In 
zelo res je, podpisali smo naročilo, saj v drobnem ti-
sku zelo lepo piše, da s podpisom sklepate pogodbo 
za objavo v spletnem imeniku za obdobje kar treh let 
ob plačilu celih 677 evrov na leto! Pri European Busi-
ness Number gre najverjetneje za isto združbo, ki je 
izdajala že prej opisane imenike, le da si je ponovno 
nadela novo ime. 

Pomembno je, da pred kakršnim koli podpisom in 
izpolnitvijo podatkov podrobno preučite, kaj pod-
pisujete in kaj iz dokumenta izhaja. Žal se še vedno 
dogaja, da se podjetja svoje napake zavedo šele, ko 
prejmejo račun za storitev, ki so jo nezavedno naroči-
le. Zavedajte se, da smo ljudje v veliki večini še vedno 
pošteni in zaupljivi, kar nekateri s pridom izkoriščajo 
za svoje goljufive projekte. 
Tudi vsega, kar v glavi nosi napis EU in podobo rume-
nih zvezdic, ne smete vzeti kot nekaj zveličavnega, re-
snega, pravičnega in poštenega. Žal, prej nasprotno! 

(vir: http://www.ozs.si/).
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Elektronsko vročanje dokumentov vezanih na NUSZ
Obveščamo Vas, da smo na sistemu eDavki pripravili storitev elektronskega vročanja dokumentov za NUSZ (nadome-
stilo za uporabo stavbnih zemljišč) za pravne osebe. Elektronske dokumente lahko prevzamejo zaposleni pri preje-
mniku, ki imajo digitalno potrdilo in urejena notranja pooblastila za delo s storitvami eVročanja (eVrocanje-OsDok in 
eVrocanje-Vrocilnica). 
Zunanji pooblaščenci (npr. računovodski servisi) zaenkrat nimajo možnosti prevzemanja elektronskih dokumentov za 
osebno vročitev, lahko pa le te notranji pooblaščenci izvozijo in jih posredujejo zunanjim pooblaščencem. 

(vir: www.fu.gov.si)

Regijski zbor gostincev 
Gostincem in trgovcem država znova nalaga nepotreb-
ne dodatne obremenitve. Najprej virtualne davčne bla-
gajne, nato on-line davčne blagajne in sedaj še dodatne 
stroške, zaradi uvedbe licenčnin in preurejanja prodajnih 
mest. Kaplja čez rob je predlog novega Tobačnega zako-
na-ZOUTI, ki prinaša nove stroške - licenčnine in zaostri-
tve definicije zaprtega prostora, ki bi povzročil, da se še 
na mnogo več terasah ne bi smelo kaditi. Gostincem in 
trgovcem je DOVOLJ takšnega načina pristopanja države 
in menijo, da je odnos države do njih izrazito nepartner-
ski ter povsem neživljenjski, saj stvarnih in utemeljenih 
razlogov za nova in nova urejanja in spreminjanja ter za-
ostrovanja pogojev poslovanja ni.

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS v aprilu in maju 
organizira več regijskih zborov vseh gostincev in odloč-
no zahteva spremembe, ki bodo primerljive s sosednjimi 
državami. 
Na zborih zbirajo tudi podpise peticije proti dodatnim 
stroškom zaradi uvedbe licenčnin in drugim nerazu-
mnim zakonskim predlogom, ki gostincem znova in 

znova neupravičeno omejujejo poslovanje in jih prisilju-
jejo v nepotrebne investicije, kar pomembno vpliva na 
stanje v gostinski panogi ter s tem tudi na stanje gospo-
darstva v Republiki Sloveniji. Še posebej v primerjavi s 
sosednjimi državami. 

Na zborih bomo zbirali tudi podpise pod peticijo prosti 
dodatnim obremenitvam zaradi nove tobačne zakono-
daje
-  proti dodatnim stroškom zaradi uvedbe licenčnin,
-  proti dodatnim stroškom zaradi preurejanja prodajnih 

mest,
-  proti dodatnim zaostritvam pogojev za kajenje na te-

rasah in vrtovih gostinskih lokalov,
-  sekcija zahteva, da se v kadilnice dovoli vnos pijače.

Regijsko srečanje vseh gostincev Celjske regije je bil 
19.4.2016 na OOZ Šmarje pri Jelšah, kjer so poleg podpi-
sovanja peticije oblikovali še zahteve, s katerimi se bodo 
odločno postavili po robu tistim, ki jim vedno bolj otežu-
jejo pogoje poslovanja.

Gostinci smo še vedno premalo povezani, da bi lahko pomembno vplivali na pogoje, v katerih delamo. 
Zato na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS sklicujemo 
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•  18.5.2016 ob 10. uri na OOZ Vič  
(Tržaška c. 207, Ljubljana)

•  18.5.2016 ob 13. uri na OOZ Kamnik  
(Tomšičeva 11, Kamnik)

•  18.5.2016 ob 17. uri na OOZ Krško  
(Cesta krških žrtev 67, Krško)

 
Predstavili bomo stališča, s katerimi bomo odločno 
zahtevali spremembe!
Na zboru bomo zbirali podpise pod peticijo proti 
dodatnim stroškom zaradi uvedbe licenčnin. 

Gostinci zahtevamo:   
•  znižanje DDV za gostinstvo,  

kot na Hrvaškem,
 
•  ukinitev nepotrebnih materialnih  

evidenc-kartic,
 
•  ostro nasprotujemo novim škodljivim 

predpisom na področju tobačne in  
alkoholne politike …  
(dodatnim stroškom za licence in podobno).

REGIJSKE ZBORE VSEH GOSTINCEV 
(vabljeni tudi gostinci, ki niso člani zbornice).  

Se (še) ukvarjate z gostinstvom?   
Ali je tudi vam dovolj nepotrebnih dodatnih obremenitev,  

ki nam jih vedno znova in znova nalaga država? 

1-2 Gostinci Maj 2015.indd   3 3.5.16   14:27
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30 letnica poslovanja, foto arhiv Hermi d.o.o.

HERMI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. – 
30 let inovacij in razvoja na področju zaščite pred udarom strele

»Moč narave, premoč zna-
nja!« Je slogan družinskega 
podjetja HERMI, d.o.o. iz Ce-
lja, ki je v letošnjem marcu 
praznovalo 30 letnico uspe-
šnega poslovanja skupaj z 
zaposlenimi, partnerji in pri-
jatelji. Z znanjem, dolgoletni-
mi izkušnjami, profesional-
nostjo in inovativnimi ide-
jami zadovoljijo potrebe in 
želje strank po visoko kako-
vostnih izdelkih in celovitih 
rešitvah za širok spekter po-
dročij: gradbeništvo, elektro 
industrijo, telekomunikacije 
in drugo. Prodajni program 
podjetja obsega vrhunske 
neopazne strelovode in pre-
napetostno zaščito, kabelske 
police in sodobne konstruk-
cijske sisteme. 
Iz dobre podjetniške ideje 
očeta Hermana Rauterja, ki 
se je v podal v poslovne vode 
leta 1985, je pod vodstvom 
sina Miran nastalo mednaro-
dno podjetje, katerega glavni 
trgi so poleg Slovenije in ce-
lotnega področja bivše Jugo-
slavije še Avstrija, Madžarska, 
Romunija in Saudska Arabi-
ja. Imajo lastna podjetja v 5 
državah: Sloveniji, Hrvaški, 
Bosni, Srbiji in Romuniji, v 
katerih opravlja delo skupno 
54 sodelavcev. Miran Rauter, 
ki je bil v preteklosti odličen 
športnik in kot član državnih 
A reprezentanc tekmoval v 

vseh disciplinah svetovnega 
pokala alpskega smučanja 
ter sodeloval tudi na Olim-
pijskih igrah v Lillehammerju 
1994, vodi podjetje od leta 
2002 po najvišjih etičnih 
standardih s ciljem zagota-
vljanja zadovoljstva strank. 
Miran Rauter: »Na začetku se 
mi je zdelo, da ne bom imel 
prednosti pri vodenju podje-
tja zaradi športnih uspehov. 
A pridobljene veščine: vztraj-
nost, delovne navade, znati 
se pobrati naprej po porazu 
in samozavest, so se izkazale 
kot izredno pomembne v po-
slovnem svetu.«
V družbi veliko vlagajo v 
strokovnost in širjenje kom-
petenc zaposlenih ter skrbi-
jo za zdravo in spodbudno 
delovno okolje. 39 sodelav-
cev v celjskem podjetju se 
permanentno usposablja na 
področju stroke, zakonodaj-
nih sprememb  in človeških 
virov. So lastniki 8 medna-
rodnih patentov, ki so plod 
lastnega znanja in 5 medna-
rodnih znamk, kar jim daje 
veliko konkurenčno pred-
nost. So tudi štipenditorji, ki 
vsako leto razpišejo najmanj 
eno štipendijo in tako po-
skušajo preko prakse graditi 
veščine in kompetence bo-
dočih sodelavcev. Uspešno 
se prijavljajo tudi na državne 
spodbude za podjetja. Z OOZ 

Usposabljanje zaposlenih za 
montažo, foto arhiv Hermi d.o.o.

Celje so sodelovali tudi v 
projektu na temo promocije 
poklicev. 
Miran Rauter, direktor podje-
tja HERMI d.o.o., je prejemnik  
Nagrade Gospodarske zbor-
nice Slovenije za izjemne go-
spodarske in podjetniške do-
sežke za leto 2015. V skladu 
z vizijo podjetja, neprestano 
nadgrajujejo svoja znanja 
in izkušnje ter posodabljajo 
tehnologijo, da so sposobni 
razvijati in proizvajati napre-
den program zaščite pred 
udarom strele ter programa 
kabelskih nosilcev in kon-
strukcijskih sistemov. Posta-
vljajo nova merila varnosti, 
zanesljivosti in kakovosti. V 
ta namen v podjetju skrbijo 
za neprestano izobraževanje 
in usposabljanje zunanjih 
izvajalcev elektroinštalacij 
in elektro-projektantov ter 
vseh deležnikov na tem po-

dročju, saj s tem zagotavljajo 
kvaliteto izvedbe montaže 
in vgradnje svojih izdelkov v 
skladu z obstoječo zakono-
dajo. Za dolgoročen uspeh 
podjetja je potrebno ogro-
mno znanja, izkušenj, trme, 
volje, inovativnih idej, prepo-
znavanja priložnosti  ter vlo-
ženega časa celotne ekipe in 
direktorja. Vsak izmed njih si 
mora za ohranjanje kondicije 
poiskati tudi čas za »polnje-
nje baterij«.

Bronasti celjski grb prejela Katarina Hohnjec

Za uspešno nadaljevanje tradicije 
proizvodnje pohištva v družinskem 
podjetju in aktivno delovanje v raz-
ličnih obrtniških in podjetniških sku-
pinah je Mestni svet Mestne občine 
Celje Katarini Hohnjec direktorici 
podjetja Hoby les d.o.o. podelil bro-
nasti celjski grb.
Družba Hoby les, d.o.o. z enajstimi za-
poslenimi v mizarstvu in petimi pro-
dajalnami s ponudbo repro materia-
lov za poklicne in ljubiteljske mizarje, 
ki jo vodi Katarina Hohnjec, največ 
truda vlaga v funkcionalnost in estet- Foto: arhiv MOC

ski videz pohištva, prilagojenega že-
ljam in potrebam kupcev. Katarina 
Hohnjec si je nabrala mnogo novih 
znanj in izkušenj širom sveta. Z izdela-
vo pohištva po naročilu in nudenjem 
celostne storitve za kupca, od sveto-
vanja in do montaže, želi prodreti tudi 
na tuja tržišča. Uspešno podjetnico 
odlikujejo strokovnost, odgovoren 
odnos do zaposlenih in strank ter ne-
nehno raziskovanje novih poslovnih 
možnosti. To so vrline, ki jih potrebu-
je vsak uspešen podjetnik. Katarina 
Hohnjec ob prejemu grba: »Ponosna 
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sem, da sem prejela to  prestižno nagrado. Posebej pa 
sem vesela, da so v lokalnem okolju znali prepoznati pot 
ženske podjetnice, ki je povezana z združevanjem druži-
ne in posla.«
Podjetnica, mati treh otrok, poleg obilice službenih in 
družinskih obveznosti aktivno deluje v OOZ Celje, kjer je 
članica upravnega odbora, predsednica sekcije lesarjev, 
poslanka skupščine, prav tako je tudi članica upravnega 
odbora sekcije lesarjev v Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. V okviru celjske zbornice sodeluje pri izvajanju 
različnih projektov, promociji poklicev in kariernih poti. 
Bila je ena izmed pobudnic za ustanovitev sekcije pod-
jetnic in obrtnic v celjski zbornici, kjer opravlja funkcijo 
podpredsednice. Pod okriljem OZS je sodelovala tudi v 
mednarodnih projektih in bila izjemno uspešna pri pri-
dobivanju ugodnih finančnih virov iz Slovenskega pod-
jetniškega sklada.

 Katarina z družino (foto arhiv MOC)

“Ženske – pobudnice pozitivnih sprememb”

je naslov  konference v Opatiji, ki jo je organizirala Hrva-
ška gospodarska zbornica sredi aprila sta se je udeležili 
tudi predstavnici OOZ Celje, predsednica sekcije pod-
jetnic in obrtnic Alenka Vodončnik in podpredsednica 
sekcije Katarina Hohnjec. Cilj konference je bil promocija 
ženskega podjetništva, izmenjava izkušenj, mreženje in 
razprava o aktualnih temah, vezanih na projekte, ki so 
namenjeni prav ženskam. Preko 60 udeleženk je prisluh-
nilo temi “Ali so ženske lahko pobudnice pozitivnih spre-
memb?”. Druga tema pa je bila namenjena povečevanju 
deleža žensk  v upravljalnih strukturah podjetij in medna-
rodnim izkušnjam. Foto: arhiv OOZ Celje

Novinarske, pr in oglaševalske storitve, Anita Ivačič s.p.

Besede imajo veliko moč: 
osvajajo, navdušijo, usmer-
jajo, včasih nagajajo in, 
če so pravilno usmerjene, 
dobro prodajajo. Kadar ne 
najdete pravih besed, s ka-
terimi bi svoje storitve ali iz-
delke predstavili strankam, 
je tu za vas podjetje Novi-
narske, PR in oglaševalske 
storitve, Anita Ivačič s.p. 
iz Celja. V sodelovanju z 
vami bomo razvili vsebin-
sko prepričljiv oglas, spisali 
učinkovito PR sporočilo ali 
spletno besedilo. Zasnovali 
bomo letak, zloženko, ka-
talog in druge promocijske 

nimo tišini in s Spletno 
TV www.gluhi.si. Občasno 
pišem za Siol.net, Delovo 
revijo Ona, revijo Direktor 
in lokalni časopis Obso-
telja in Kozjanskega OKo. 
Za različne  naročnike pri-
pravljam PR besedila in jim 
urejam objave v medijih. 

Med drugim so mi zaupali 
Obrtno-podjetniška zborni-
ca Slovenije, RTV Slovenija, 
Zveza društev gluhih in na-
glušnih Slovenije, Diagno-
stični center Bled, Planinska 
zveza Slovenije, Engrotuš in 
številna druga podjetja.  

 Foto: arhiv Anita Ivačič

tiskovine ter v sodelovanju 
s tiskarno OKo poskrbe-
li, da bodo tudi dovršeno 
oblikovane in stiskane. Nu-
dimo tisk velikih reklamnih 
panojev, embalaž, zastav 
do avtomobilskih nalepk. Iz 
vaših promocijskih besedi-
lih preganjamo tudi pravo-
pisne škrate. 

Poleg intervjujev za revijo 
Obrtnik – Osebne zgodbe 
obrtnikov in Zmagovalci – 
ter preteklega sodelovanja 
z revijo Podjetnik kot no-
vinarka sodelujem z RTV 
Slovenija pri oddaji Prisluh-

Smo ustvarjalni, zanesljivi, 
točni, natančni in cenovno 
ugodni.

KONTAKT: Anita Ivačič s.p. , 
Na zelenici  9, Celje, 031 322 
638, anita.ivacic@gmail.com, 
www.oko.si
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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

Sekcija za promet

Občasni prevozi potnikov
Vse, ki opravljate občasne prevoze potnikov, želimo opo-
zoriti, da so v zadnjem času poostreni nadzori nad opra-
vljanjem tovrstnih prevozov. Eden izmed obveznih do-
kumentov v vozilu je tudi dokazilo o občasnem prevozu 
potnikov, ki mora vsebovati naslednje podatke:
-  vrsto prevoza;
-  glavni opis prevoza (pobudnik prevoza, namen prevo-

za, predvidena relacija prevoza, predvideno trajanje 
prevoza, predvideni datum ter ura odhoda in prihoda, 
predvideno število potnikov ter predvideno število 
prevoženih kilometrov);

-   zadevnega prevoznika ali zadevne prevoznike. 

Dokazilo o občasnem prevozu potnikov je lahko v pisni 
ali v elektronski obliki (lahko vključuje tudi tekstovna ali 
multimedijska sporočila poslana preko mobilne telefo-
nije), pomembno je, da so na njem navedeni vsi zgoraj 
našteti podatki. Dokazilo o občasnem prevozu potnikov 
se mora na sedežu prevoznika hraniti dve leti od opra-
vljenega prevoza.

Dnevni počitek - pomen "vsakega 24 urnega 
obdobja"
Uredba (ES) št. 561/2006 opredeljuje dnevni počitek:
- „dnevni čas počitka“ pomeni dnevno obdobje, v ka-

terem lahko voznik svobodno razpolaga s svojim ča-
som, in zajema „redni dnevni čas počitka“ in „skrajšani 
dnevni čas počitka“;

-  „redni dnevni čas počitka“ pomeni vsako obdobje po-
čitka, ki traja vsaj 11 ur. Druga možnost je, da se ta re-
dni dnevni čas počitka izkoristi v dveh obdobjih, od 
katerih mora biti prvo neprekinjeno obdobje, ki traja 
vsaj 3 ure, drugo pa neprekinjeno obdobje, ki traja 
vsaj 9 ur,

-  „skrajšani dnevni čas počitka“ pomeni vsako obdobje 
počitka, ki traja vsaj 9 ur, vendar manj kot 11 ur;

V vsakem obdobju 24 ur po koncu predhodnega dnev-
nega časa počitka ali tedenskega časa počitka voznik iz-
koristi nov dnevni čas počitka.Če del dnevnega časa po-
čitka, ki je vključen v 24-urno obdobje, traja vsaj 9 ur, ven-
dar manj kot 11 ur, se dnevni čas počitka šteje za skrajšani 
dnevni čas počitka. Dnevni čas počitka se lahko podaljša 
na redni tedenski čas počitka ali skrajšani tedenski čas 
počitka. Voznik ima lahko največ tri skrajšane dnevne 
čase počitka med katerima koli dvema tedenskima časo-
ma počitka. Za lažje razumevanje pomena "vsakega 24 
urnega obdobja" je Komisija izdala Smernice. Za dodatna 
pojasnila vam je na voljo sekretarka sekcije za promet pri 
OZS Natalija Repanšek, e-naslov: natalija.repansek@ozs.
si, telefon: 01 58 30 526.

26. strokovno srečanje kovinarjev

26. strokovno srečanje kovinarjev v organizaciji Sekcije 
kovinarjev pri OZS odvijalo v soboto, 28.5.2016, v Mo-
ravskih Toplicah, Terme 3000, Hotel Livada. V dopol-
danskih urah bodo potekala splošno podjetniška pre-
davanja, ki se bodo po pavzi nadaljevala s strokovnim 
delom vsebin. Po popoldanskem ogledu podjetja ROTO 
in degustaciji vinjakov ter konjakov bo sledila večerja z 
zabavo s plesom. Za vse, ki bodo želeli vikend zaključiti 
še s prijetnim, lahkotnim, neformalnim druženjem, bo v 
nedeljo, 29. maja, dopoldne, na voljo možnost krajšega 
ogleda lokalne znamenitosti. 

Druge zanimive vsebine: ponovno bomo spregovorili 
o novostih pri davčni zakonodaji, opozorili na najpogo-
stejše napake na področju varilstva, se seznanili z modu-
larno varilno robotsko celico ROBOFLEX, poglobili speci-
alizirano znanje na temo antikorozijske zaščite z vročim 
cinkanjem, izpostavili, kaj je potrebno vedeti o varnosti 

strojev skozi celoten življenjski cikel stroja. Na srečanju 
bodo udeleženci s strani Tržnega inšpektorata RS sezna-
njeni tudi z novostmi, ki jih pripravljajo in opažanji glede 
pogostejših napak, ki jih na terenu zaznavajo na področju 
kovinarske dejavnosti. Dogodek bo obogaten še z drugi-
mi vsebinami, dobrodošlimi obrtnikom in podjetnikom: 
odgovorili bomo na vprašanje kako prihraniti pri naku-
pu računalnikov, vas seznanili z novostmi pri ugodnostih 
kartice Mozaik podjetnih in izvedli delavnico »Prodajati 
tam, kjer do sedaj še nismo prodali«.

Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospe 
Valentini Melkić, sekretarki sekcij, telefon: 01 58 30 541 
ali e-naslov: valentina.melkic@ozs.si, oziroma pri gospe 
Edini Zejnić, višji strokovni sodelavki na OZS, tel.: 01 58 30 
586 ali e-naslov: edina.zejnic@ozs.si ter na  na spletnem 
naslovu: www.ozs.si/sekcija kovinarjev - zavihek ,,AKTU-
ALNO˝.
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1.  PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT IN 
POMEN PREHRANE ZA OHRANITEV ZDRAVJA

v torek, 14.6.2016, ob 12. uri

PRVI DEL:
Predstavljen bo državni presejalni Program Svit - program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Program bo predstavila ga. Tatjana Škor-
nik Tovornik, koordinatorica Programa Svit v celjski zdravstveni regiji. 

Ga. Stanislava Drobnak,  ambasadorka Programa Svit bo izpovedala svojo osebno izkušnjo z rakom debelega čre-
vesa in s Programom Svit.
 
DRUGI DEL:
Pravilna dieta je »način življenja«, saj je le tako lahko uspešna na dolgi rok brez stresa in nenehnih odrekanj. Samo tako 
si lahko pridobimo zadostno količino energije in ohranimo svoje zdravje, da smo se sposobni spopadati z današnjim 
hitrim tempom in vsemi obveznostmi, ki nam jih nalaga življenje. Kako z lastno žlico ohraniti svoje zdravje in dobro 
počutje z veliko mero hedonizma in ekonomičnim pristopom v gospodinjstvu? Kako prihraniti in ohraniti naše zdrav-
je? 

Izvajalka: inženirka živilstva ga. Irena Franić se z zdravim načinom priprave hrane ukvarja že vrsto let  in je prepriča-
na, da je uravnotežena prehrana osnova za dolgo, zdravo življenje. Vsebina:
-  uvod: hranila, kako jih delimo, prepoznamo in kombiniramo med sabo
-  kdaj v toku dneva je katero kombinacijo hranil primerno uživati in zakaj
-  kako pripraviti hrano, da bomo manj obolevali za rakom prebavil in debelega črevesa
-  vzroki za vse pogostejše pojavljanje teh bolezni in kako so povezani z hrano, ki jo uživamo ter na kaj moramo biti 

pozorni, da bo zaradi dobre prehrane teh obolenj manj
-  praktični primeri priprave zdravih obrokov v obliki fotografskega materiala in komentarji zakaj tako in ne drugače.

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. 

VABILO NA SEMINARJE

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

meznika
•  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 

 

Sekcija grafičarjev
Vabljeni na strokovno srečanje grafičarjev, ki bo v Zeleni 
dvorani v Termah Olimie, Zdraviliška cesta 24, v Podčetrtku 
in sicer 10. in 11. junija 2016.  

Prvi dan bo potekala obširna strokovna predstavitev gospo-
da Gorazda Goloba z naslovom Drupa po Drupi. Poskrbljeno 
bo tudi za splošne teme o prodaji. Prijetno celodnevno dru-
ženje bomo zaključili z večerjo in plesom ob glasbi. V soboto 
bomo strokovno srečanje zaključili s skupnim ogledom ti-

skarne. Kotizacijo za člane OZS – nosilce kartice Mozaik pod-
jetnih je 29,00 € (del kotizacije za člane sekcije krije sekcija, 
v ostali del kotizacije  pa je vključena večerja ob glasbi, pre-
davanja, postrežba med odmori, zbornik). Program srečanja 
boste prejeli naknadno, objavljen pa bo tudi na spletni strani 
www.ozs.si/sekcije. 
Prijavo za strokovni del seminarja  posredujte Adrijani Po-
ljanšek, preko e- pošte: adrijana.poljansek@ozs.si, kjer dobi-
te tudi dodatna pojasnila.
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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 tatjana.stinek@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. PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT IN POMEN PREHRANE ZA OHRANITEV ZDRAVJA

KDAJ:  	14. 6. 2016 ob 12. uri  

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

2. MINIMALNA PLAČA, ZAVAROVALNE OSNOVE, SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE TER VSE O SPREMEMBAH REK 
OBRAZCEV

KDAJ:  	21. 6. 2016 ob 12. uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________    

2. MINIMALNA PLAČA, ZAVAROVALNE OSNOVE, SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
TER VSE O SPREMEMBAH REK OBRAZCEV

v torek, 21.6.2016, ob 12. uri

Znesek minimalne plače za leto 2016? Kaj prinaša nova sprememba Zakona o dopolnitvi minimalne plače za 
leto 2016? Na kaj moramo paziti pri obračunu minimalne plače delavcev? Na katere dodatke moramo še posebej 
biti pozorni po novem od januarja 2016? Kako je z obračunom nadur pri delavcih? Zavarovalne osnove, kakšne 
so za s.p.-je v letu 2016, delavce, družbenike? Spodbude za zaposlovanje po novem od 1.1.2016. Spremembe 
poročanja po REK obrazcih po 1.1.2016. 

Seminar z aktualno tematiko bo izvedla Zdenka Bedekovič iz OZS, svetovalka–specialistka s področja plač, 
knjigovodstva in poslovanja v tujini, avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in predavateljica.

Vsebina:
• zakon o minimalni plači, dopolnitev zakona o minimalni plači, globe
• dodatki pri obračunu minimalne plače
• obračun dodatkov po novem
• zavarovalne osnove za s.p.-je, delavce, družbenike
• spodbude za zaposlovanje
• spremembe poročanje po REK obrazcih

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. Se-
minar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico 
do odpovedi.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec april 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2016  1.574,22 
€. 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 APRIL 2016 upoštevaj-
te 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. 2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika 
– 44008

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

• 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 - april  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.

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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Iščete bolj osebno in ugodnejšo 
banko?

POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE OZS V SKLOPU MOZAIKA PODJETNIH

 BREZPLAČN0 vodenje računa 12 mesecev*
 mesečno vodenje poslovnega bančnega računa - le 4,35 EUR
 mesečno vodenje elektronske banke Poslovni eLON - le 1,35 EUR
 BREZPLAČNA PRISTOPNINA na elektronsko banko Poslovni eLON
 BREZPLAČNI interni elektronski nalogi
 eksterni elektronski nalogi - le 0,36 EUR
 BREZPLAČNI interni in eksterni prilivi na račun
 60 % NIŽJI STROŠKI ODBRITVE prvega limita ali kredita
 DODATEK 0,10 ODSTOTNE TOČKE k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita

 *  samo za nove komitente

Pri financiranju poslovanja vam lahko pomagamo v obliki:
limita na poslovnem računu,
kratkoročnega ali dolgoročnega kredita,
certificiranih depozitov,
prodajo terjatev,
izdaje garancij,
sodelovanja s Slovenskim podjetniškim skladom, ki omogoča možnost 
pridobitve ugodnejšega kredita s subvencionirano obrestno mero.

Janez Leskovšek
vodja PE in vaš svetovalec za celotno poslovanje pravnih oseb

Odločite se za Hranilnico LON!

U G O D N O S T I 

F I N A N C I R A N J E
P O S L O V A N J A

03 62 05 535
janez.leskovsek@lon.si

Poslovna enota Celje
Krekov trg 7
3000 CELJE

03 62 05 530
celje@lon.si
www.lon.si

“Obiščite nas v Poslovni enoti v Celju, kjer vam bomo svetovali o ugodnejšem in enostavnejšem bančnem 
poslovanju za podjetnike in podjetja.”


