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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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V A B I L O 
NA 8. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV OOZ CELJE

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

v petek, 23. septembra 2016, s pričetkom ob 16.30 uri,
na  športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju

Program s pričetkom ob 17. uri :
•	 nagovor	predsednika	OOZ	Celje	g.	Mirana	Gracerja	
•	 nagovor	predstavnika	OZS	
•	 nagovor	predstavnika	Mestne	občine	Celje
•	 zabavni	program	

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

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

Prijave ter plačila participacije sprejemamo na sedežu zbornice do  vključno petka, 16. septembra 2016, do 13. 
ure. Za dodatne informacije pokličite tel. št. 03 425 22 74. Srečanje bo organizirano v vsakem vremenu.

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

predsednik OOZ Celje

CELJE INTERNATIONAL
Vas vabijo na

Glavna tema foruma:

KREPITEV GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 
MED REGIJAMI: ALPE-ADRIA, JUGOVZHODNA EVROPA IN TURČIJA

Celje, 15. in 16. september 2016

BUSINESS FORUM

MUNICIPALITY OF CELJE ZBO RN ICA C ELJE

Kotizacije ni. Delovni jezik: Slovenščina, zagotovljen prevod v angleški jezik

Prijave: Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da potrdite udeležbo do 10. septembra 2016, 
po elektronski pošti: razvojna.agencija@rasr.si  ali po  telefonu: 03 5894082.
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Predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema na 49. Mednarodnem sejmu obrti in 
podjetnosti (MOS) v Celju
49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS), bo le-
tos potekal, od torka, 13. do nedelje, 18. 9. 2016, na Celj-
skem sejmišču. Tudi letošnja sejemska predstavitev OZS 
bo potekala v dvorani L1, kjer bo predstavljeno delova-
nje in aktivnosti OZS. V dvorani L1 se bodo v okviru OZS 
predstavile tudi strokovne sekcije pri OZS in območne 
obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) s člani in partnerji. 
V dvorani L1 bo na več kot 1.000 m² predstavljen celovit 
obrtno-podjetniški zbornični sistem Slovenije, ki svojim 
članom nudi celovito podporo pri poslovanju, razvoju in 
konkurenčnosti. 

Predstavitev izdelkov in storitev članov v okviru 
strokovnih sekcij pri OZS
Letos se bodo v okviru pet strokovnih sekcij pri OZS (Sek-
cija elektronikov in mehatronikov, Sekcija gradbincev 
(dvorana L1) in Sekcija kovinarjev in Sekcija plastičarjev 
(dvorana C1), Sekcija domače in umetnostne obrti (pred 
dvorano A) predstavili člani s svojimi izdelki in storitva-
mi. Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS se bo tudi 
letos predstavil v dvorani L1 s partnerji. 

Regijska predstavitev izdelkov in storitev članov v 
okviru območno obrtno-podjetniških zbornic 
Letos se bodo v okviru petih območnih obrtno-podje-
tniških zbornic (OOZ Metlika, OOZ Črnomelj, OOZ Gro-
suplje, OOZ Maribor, OOZ Krško) predstavili člani s svoji-
mi izdelki in storitvami v dvorani L1. 

Ulica obrti
Letos se bo na sejmu že tretjič predstavila Ulica obrti, ki 
jo organizira OZS s svojimi člani in v sodelovanju s Šol-
skim centrom Šentjur, Šolskim centrom Rogaška Slatina 
in Šolskim centrom Celje. Na Ulici obrti se letos predsta-
vljajo: elektrikar, mizar, slikopleskar, avtoserviser, steklar, 
optik, pek in slaščičar. Na Ulici obrti bodo vse dni sejma 
potekale v živo predstavitve obrtnih poklicev s strani 
članov OZS. Ulica obrti je organizirana po načelu »vse na 
enem mestu«, saj si obiskovalci na njej lahko ogledajo 
demonstracijo posameznih poklicev, vključitev dijakov 

v proces praktičnega usposabljanja z delom, pridobijo 
informacije o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
in možnostih izobraževanja po celotni vertikali ter spo-
znajo, kaj ponuja obrtno-podjetniški zbornični sistem. 
Učenci osnovnih šol se bodo lahko tudi sami aktivno 
vključili v izdelavo izdelkov oziroma storitev in se preiz-
kusili v posameznem poklicu.

Predstavitev domačih in tujih partnerjev OZS 
V okviru razstavnega prostora OZS v dvorani L1 bodo 
razstavljali tudi partnerji kartice Mozaik podjetnih, kjer 
bodo predstavili številne ugodnosti za člane. V dvorani 
L1 bodo svoje delovanje in aktivnosti predstavili tudi 
ostali domači partnerji OZS (Finančna uprava Republi-
ke Slovenije, SID Banka d.d., SID – Prva kreditna zava-
rovalnica d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Združe-
nje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) in tuji 
partner (Slovensko deželno gospodarsko združenje iz 
Trsta). 

Strokovni dogodki sistema OZS v času sejma
Sistem OZS bo v času sejma organiziral številne strokov-
ne obsejemske dogodke. V času sejma (razen v soboto 
in nedeljo) od 10. do 16. ure bodo na razstavnem pro-
storu OZS v dvorani L1, potekala tudi brezplačna pod-
jetniška in pravna ter davčna svetovanja, kjer bodo sve-
tovalci OZS obstoječim in bodočim članom zagotavljali 
celovite rešitve na enem mestu.

Cehi - Sejemska priznanja OZS
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno Ob-
čino Celje najuspešnejšim razstavljavcem podelila zlati, 
srebrni in bronasti ceh. Slavnostna podelitev najvišjih 
zborničnih sejemskih priznanj, bo potekala v osrednjem 
prireditvenem atriju v petek, 17. 9. 2016.
Vabljeni k obisku razstavnih prostorov sistema OZS v 
dvorani L1 in udeležbi na strokovnih dogodkih v času 
49. MOS! Informacije o nastopu sistema OZS je objavlje-
na tudi na spletni strani OZS in je dostopna na 
http://bit.ly/1fuYVf0.
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Vabilo na testiranje 
brezplačnih orodij na MOS

Zakon o varnosti in zdravju pri delu prinaša kar nekaj 
obveznosti delodajalcem. Ena od njih je izdelava izjave o 
varnosti za oceno tveganja, druga pa izdelava načrta za 
promocijo zdravja na delovnem mestu.
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
(ZDOPS) je na ustreznih projektih ZZZS pridobilo sredstva 
za razvoj interaktivnih spletnih orodij OiRA, ki omogoča 
delodajalcem brezplačno izdelavo ocene tveganja na 
delovnem mestu. Poleg že razvitih bodo v letošnjem 
letu dokončana še orodja za dejavnosti: avtoserviserjev, 
elektroinštalaterjev ter fasaderjev/slikopleskarjev/
črkoslikarjev.
 
Hkrati smo izdelali tudi ustrezno interaktivno spletno 
orodje za izdelavo načrta promocije zdravja na delov-
nem mestu (NpZdM).  

ZDOPS vas vljudno  vabi na razstavni prostor v sklo-

pu Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) 
v času od 13. do 18. septembra 2016 v hali L1, 1. nad-
stropje, kjer vam bomo promotorji z veseljem poka-
zali, kako si lahko sami in brezplačno izdelate
•	 oceno	tveganja	za	dejavnosti	avtoserviserjev,	ele-

ktroinštalaterjev ter fasaderjev/slikopleskarjev/
črkoslikarjev,

•	 načrt	promocije	zdravja	na	delovnem	mestu.
 
Vsa orodja so za vas koristna, saj boste z izdelavo prihra-
nili kar nekaj denarja, bolj natančno spoznali tveganja v 
vašem podjetju, lažje obvestili vaše zaposlene o tvega-
njih, kakor tudi izdelali načrt promocije zdravja na delov-
nem mestu. Vsa omenjena orodja priznava tudi republi-
ški inšpektorat za delo.
 
Sicer pa vsa že izdelana orodja  OiRA lahko uporabite na 
spletnem naslovu: 
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

 

ZRSZ objavil javno povabilo Zaposli.me 2016/2017
ZRSZ je objavil javno povabilo delodajalcem, s pomočjo 
katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 
500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. V sub-
vencionirane zaposlitve pri delodajalcih bodo vključene 
brezposelne osebe po dopolnjenem 30. letu in pred do-
polnjenim 50. letom, ki so prijavljene v evidenci brezpo-
selnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev. Če de-
lodajalci zaposlijo te osebe za polni delovni čas, pravilo-
ma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR. 
Do sorazmerne višine subvencije so upravičeni, če izbra-
ne kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši de-
lovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za de-
lovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli 
manj kot 20 ur na teden. Subvencija se izplača delodajal-
cem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, na 
podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih 

dokazil. Delovno razmerje 
mora trajati neprekinjeno 
najmanj eno leto. Deloda-
jalci morajo zaposlenim 
zagotoviti plačo in druge 
prejemke iz delovnega 
razmerja po veljavni delov-
nopravni zakonodaji. Povabilo je odprto do porabe sred-
stev, najdlje do 10.10.2016. Na javno povabilo se lahko 
prijavijo delodajalci, ki so pravne ali �zične osebe, vsaj 12 
mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 
enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo 
še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu. Več 
o javnem povabilu ZRSZ najdete na povezavi: 
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/nova-moznost-
za-zaposlitev-500-brezposelnih-od-30-do-49-leta.

 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 
21.7.2016 objavil javno povabilo za usposabljanje na de-
lovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Ukrep je 
namenjen mladim, starim do 30 let, ki si tako lahko izbolj-
šajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa uspo-
sobijo kandidate za konkretno delo. Gre za enega izmed 
najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, 
saj se je do sedaj v letu dni po zaključku usposabljanja za-
poslilo več kot 70 % brezposelnih, vključenih v program.

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri 
mesece,  se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so 
najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci zavoda za zapo-
slovanje.Usposabljanje na delovnem mestu za brezposel-
no osebo praviloma traja polni delovni čas, udeleženci pa 
so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu 
za zaposlovanje. Za  udeležbo na usposabljanju jim me-
sečno Zavod povrne potne stroške in dodatek za aktiv-
nost. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez de-
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lovnega razmerja pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi 
delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko 
usposablja največ 5 brezposelnih oseb. Delodajalcem 
za izvedeno usposabljanje Zavod povrne upravičene 
stroške. Za dvomesečno usposabljanje brezposelnih, ki 
že imajo delovne izkušnje, povrnejo 370 evrov za udele-
ženca, za trimesečno usposabljanje iskalcev prve zaposli-
tve pa povrnejo 493 evrov za udeleženca. Delodajalcem 
iz nekaterih sektorjev dejavnosti pa namesto stroška za 
udeleženca povrnejo strošek udeleženčevega zdravni-
škega pregleda.

Delodajalci lahko oddajo svojo ponudbo za usposa-
bljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu  do 
porabe sredstev oz. najkasneje do konca maja priho-
dnje leto na območno službo zavoda za zaposlovanje, 
ki je pristojna po sedežu delodajalca. Na javno povabi-
lo se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpi-
sane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo še vse 
druge pogoje za prijavo. Več informacij na spletnem 
naslovu: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/�nancne_spodbude/
razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi.

Vabilo na brezplačni strokovni posvet o aktualnih 
vprašanjih poslovanja v Avstriji

Vedno več slovenskih podjetij koristi možnost in ponuja 
svoje storitve tudi v Avstriji. Opažamo, da od tega pro�-
tirajo predvsem velika podjetja, ki so v stanju ustanoviti 
podružnice/hčerinska podjetja na obeh straneh meja. 
Mali ponudniki in zasebni povpraševalci pa so izposta-
vljeni birokratskim težavam, ki postajajo čedalje večje in 
utegnejo vse bolj preprečiti čezmejno opravljanje stori-
tev. 1.1.2017 bo začel veljati nov Zakon o preprečeva-
nju plačilnega in socialnega dumpinga.
Namen strokovnega posveta dne 23.9.2016 je predstavi-
tev novosti, ki bodo začele veljati 1.1.2017, ter trenutne 
težave slovenskih podjetij, absurdne kazni zaradi ma-
lenkostnih birokratskih prekrškov, uporaba napačnega 

obrazca, manjkajoča dokumentacija ipd. Avstrijski organi 
redno nalagajo naročniku tudi prepoved izplačila dogo-
vorjenega plačila, in to brez pravnomočne odločbe. Že 
zgolj grožnja kazni zadostuje, da se slovenski ponudniki 
odvračajo od avstrijskega trga in de-facto ne koristijo več 
možnosti, ki jim jo nudi evropska pravna ureditev.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Avstrijsko-
-slovenska trgovinska zbornica vas vabijo na brezplačen 
seminar o aktualnih vprašanjih poslovanja v Avstriji, ki bo 
v petek, 23.9.2016, od 09.00 do 13.30 ure v prostorih Ste-
iermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 
4, A-8010 Graz.

S 1.10.2016 bo možno elektronsko vlaganje 
refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko 
sistema e-VEM

S 1.10.2016 se bodo prek sistema e-VEM lahko vlagali 
zahtevki za refundacijo nadomestila plače. Na  točkah 
VEM se zahtevki ne bodo vlagali oz. točke VEM ne bodo 
imele na voljo tega postopka. Na točki VEM si bo uporab-
nik od 1.10. 2016 dalje lahko uredil pooblastilo za vlaga-
nje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo bo lahko 
neposredno v sistem e-VEM vložil tudi zastopnik poslov-
nega subjekta, če ima digitalno potrdilo. Prek e-VEM bo 
zaenkrat omogočeno le vlaganje refundacijskih zahtev-
kov – torej zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposle-
ne pri delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance 
same (to pomeni, da bo lahko samostojni podjetnik vložil 
refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če 
pa je bil sam v »bolniškem staležu«, pa bo moral enako, 
kot je to sedaj,  poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na 
hrbtni strani izpolni FURS).

Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko sis-
tema e-VEM, torej z neposrednim vnosom podatkov v 
elektronski obrazec na spletnem portalu e-VEM, ali prek 
spletnega vmesnika, ki omogoča prenos podatkov iz 
uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundaci-
jo in njegovo pošiljanje preko e-VEM na ZZZS. Vmesnik 
bo na voljo po 1.10.2016. Elektronsko vlaganje zahtevkov 
preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed mo-
žnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo 
uporabljali  e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) 
še nadalje vlagali v �zični obliki po pošti. Obrazci za po-
oblaščanje in navodila za pooblaščanje bodo na portalu 
e-VEM objavljeni pred 1.10.2016, ko bodo objavljena tudi 
uporabniška navodila in ostale informacije za uporabni-
ke.(vir:MJU).
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Računovodski izkazi za 2016 na 
poenotenih obrazcih AJPES

AJPES je objavil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida 
za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zaseb-
nega prava za leto 2016, ki jih bodo morali zavezanci predložiti za namene državne statistike in javne objave. Novi 
obrazci so posledica sprememb ZGD-1I, novih SRS 2016 in predpisanega novega Enotnega kontnega okvira. V bilanč-
nih shemah so posebnosti le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. Obrazci so objavljeni v obliki excel preglednic in 
jih lahko najdete na tej povezavi: http://www.ajpes.si/novice.asp?id=302&mdres=1.

 

Vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in osnovah

Zavod preko Informativne osebne evidence omogoča 
vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in osnovah, ki 
mu jih v skladu z določbo drugega odstavka 40. člena Za-
kona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
RS, št. 111/13 in 97/14 – ZMEPIZ-1) posreduje Finančna 
uprava Republike Slovenije: 

•	 zavarovancem,	 ki	 delo	 opravljajo	 v	 okviru	 drugega	
pravnega razmerja na podlagi 18. Člena Zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13 in 102/15 – ZPIZ-2) 

	•	 študentom	in	dijakom,	ki	opravljajo	začasno	in	obča-
sno delo na podlagi Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona za uravnoteženje javnih �nanc - ZUJF-C 
(Uradni list RS, št. 95/14). (Vir: ZPIZ)

Odredba o višini prispevkov za osebno 
dopolnilno delo

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje 7,05 eurov, za zdravstveno zavarovanje pa 2,01 eura. (Ur.l.RS, št.55/2016).

 

Uskladitev najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro 
začasnih in občasnih del upokojenca

S 1.9.2016 je začela veljati nova Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in ob-
časnih del upokojencev (Ur.l.RS, št.55/2016) in sicer ne sme biti nižja od 4,53 eura.

Strokovno srečanje gostincev – 
22.11.2016, Avditorij Portorož

Obveščamo vas, da bo tradicionalno Strokovno srečanje gostincev v torek 22.11.2016 v Avditoriju Portorož. Pripra-
vljene bodo zanimive teme za osrednji dan in tudi poseben program za 21.11.2016 zvečer. Ker je to osrednji dogodek 
Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS člane sekcije pozivamo, da si rezervirate termin in se udeležite srečanja. Vabilo 
in program boste vsi člani prejeli po e-pošti, objavljen pa bo tudi na spletni strani sekcije. V kolikor želite sodelovati kot 
pokrovitelj ali razstavljavec strokovnega srečanja, kontaktirajte sekretarko sekcije preko 
e-naslova vlasta.markoja@ozs.si.
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Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in 
turizma Slovenije
Obveščamo vas, da je bil 8.7.2016 v ur. listu RS št. 
49/2016objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi dejav-
nosti gostinstva in turizma Slovenije, ki ga najdete na 
spletnem naslovu: 
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016049.
pdf#!/u2016049-pdf. 

Z aneksom se spremeni 67. člen kolektivne pogodbe  
dejavnosti gostinstva in turizma se spremeni tako, da se 
glasi:

Regres za letni dopust
1. Delavec je upravičen do regresa za letni dopust pod 

pogoji določenimi v zakonu, ki ureja delovna razmerja.
2. Regres se izplača najkasneje do konca junija tekočega 

leta.
3. Višina regresa za letni dopust je najmanj 900 EUR.
4. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka znaša regres 

za letni dopust za leto 2016 930 EUR. Delodajalci, ki 
so regres za leto 2016 že izplačali, izplačajo morebitno 
razliko do 31.8.2016. Določba prejšnjega stavka ne ve-

lja za delodajalce iz petega odstavka tega člena
5. Delavcem, ki so upravičeni le do izrabe sorazmernega 

dela letnega dopusta, pripada le sorazmerni del regre-
sa.

6. V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni 
dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega 
leta.«

Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave, to je od 8. 8ulija 2016 da-
lje. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije sklenjena 19.2.2016 (Ur. list RS, štev. 17/2016),  
je bila s sklepom ugotovljena delna razširjena veljavnost 
(Ur. list RS, štev. 36/2016 z dne 20.5.2016), na vse delo-
dajalce, ki opravljajo eno izmed sledečih dejavnosti, kot 
glavno dejavnost,  in sicer:
- 55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov,
- 55.300 – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 

potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
- 92.001 – dejavnost igralnic.

Strokovno srečanje frizerjev - 
25. september 2016, Hotel Mons
Sekcija frizerjev pri OZS vas vabi na strokovno sreča-
nje, ki bo 25.9.2016 s pričetkom ob 8.30 uri v Hotelu 
MONS oziroma Four Points by Sheraton, dvorana Plečnik 
1-2, Pot za Brdom 4 v Ljubljani.
 
Na začetku bo predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje 
predstavila aktualne informacije o storitvah, ukrepih in 
stanju brezposelnih frizerjev, udeleženci bodo spoznali 
ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih. Osrednja 
tema srečanja bo strokovno predavanje za lastnike 
in vodje frizerskih salonov, ki ga bo pripravil Antony 
Whitaker, priznani učitelj in motivator s svetovnim 
slovesom z več kot 30 letnimi izkušnjami v frizerski 
industriji.  Svojo kariero je začel kot stilist v Vidal Sasoo-
nu v Londonu. Med drugim je avtor več knjig s temami o 
uspešnem vodenju za lastnike in vodje frizerskih salonov. 
Od leta 2004 je s svojimi predavanji in idejami navdušil že 
več kot 250.000 frizerjev iz več kot 40 držav sveta. Več in-
formacij in gradiv lahko najdete na njegovi spletni strani 

https://growmysalonbusiness.com/. Strokovno predava-
nje Antonya Whitakerja  bo izvedeno v dveh delih in sicer 
v prvem delu bo udeležencem predstavil »kako izboljšati 
storitve v frizerskem salonu«, v drugem del pa »Kako po-
večati prodajo storitev v frizerskem salonu«. Predavanje 
bo izvedeno v angleškem jeziku s konsekutivnim preva-
janjem v slovenski jezik. V preddverju se bodo predsta-
vili tudi pokrovitelji srečanja in partnerji kartice Mozaik 
podjetjih.
 
Srečanje bomo zaključili s praktičnim Look & Learn se-
minarjem modnih trendov za jesen in zimo, ki ga bosta 
izvedla Stevo Pavlović - Stevo Hair Academy in Tomaž 
Turk - Mič Styling Academy.

Več informacij najdete na spletnem naslovu: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000uCUiyEAG, 
ali pa se obrnite na sekretarko sekcije pri OZS, ga. Vlasto 
Markoja, telefon 01/ 58 30 571.
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1. NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI SKLEPANJU IN  ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI VOZNIKOV?
v sredo, 21.9.2016, ob 17.00 uri

Sekcija za promet pri OZS opaža, da je pretežni del sklenjenih pogodb o zaposlitvi v dejavnosti cestnih prevozov pomanj-
kljivih ali celo neustreznih. Vsebinsko neustrezna pogodba lahko podjetju povzroči številne ovire kot npr. uspešne tožbe 
voznikov, težje dokazovanje v postopkih očitanih prekrškov za napake voznikov, plačevanje glob za napake voznikov, ki 
niso več zaposleni v podjetju in podobno. Da bi se izognili tem neljubim situacijam, smo vam v sodelovanju z OZS pripravili 
strokovni seminar, ki ga bosta izvedla predavatelja: Dušan Bavec, strokovni svetovalec - specialist za delovno in socialno 
pravo in Natalija Repanšek, sekretarka Sekcije za promet pri OZS.

Vsebina:
•	 sklenitev	pogodbe	o	zaposlitvi	voznika:	(obvezne	sestavine	pogodbe,	pogodba	za	določen/nedoločen	čas,	opredelitev	

delovnega časa, postopek odredbe nadurnega dela)
•	 postopek	in	vrste	odpovedi	pogodbe	o	zaposlitvi	(odpovedni	roki	in	odpravnina,	varovane	kategorije	pred	odpovedjo)
•	 drugi	načini	prenehanja	delovnega	razmerja
•	 izvajanje	notranje	kontrole	v	podjetju
•	 v		sklopu	gradiva	bo	vsak	od	udeležencev	prejel	tudi	VZOREC	pogodbe	o	zaposlitvi
V uvodnem delu dogodka vam bo partner Mozaika podjetnih Shell Adria d.o.o. predstavil možnosti za prihranke pri nakupu goriva. 

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 25,00 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJE-
TNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. 

Za vse ostale udeležence znašajo stroški udeležbe na posameznika 99,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja 
nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 40 udeležencev, 
v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Davčni in okoljski inšpekcijski nadzori 

Na Finančnem uradu RS oz. na Tržni inšpekciji so napove-
dali, da bodo do konca leta »nadaljevali ciljno usmerjene 
nadzore na področju davčnih blagajn, davka na dodano 
vrednost, prometa s prevoznimi sredstvi, dohodkov �-
zičnih oseb s poudarkom na pravilnosti in pravočasnosti 
plačevanja prispevkov za socialno varnost, sive ekonomije 
(med drugim dela in zaposlovanja na črno)«, ipd. To pome-
ni še posebej gostinske obrate, frizerje, pa tudi prodajalce 
in serviserje vozil, zlasti v času sezonskih dejavnosti, kot 
npr: vulkanizerji v sezoni menjave gum. V zadnjem obdo-
bju je zaznan povečan obseg nadzora s strani okoljskih in-
špektorjev pri članih, ki opravljajo avtoservisno dejavnost, 
zato vam predlagamo, da v izogib visokim sankcijam, pre-

verite ali imate izpolnjene zakonske obveznosti s področja 
varstva okolja na področju, ki jih najpogosteje nadzorujejo:
- področje emisij v okolje: hrup, emisije snovi v zrak, v 

vode in usposobljenost za serviserje klima naprav
- področje odpadkov
- izrabljena motorna vozila – še posebej to velja za odstranjeva-

nje še uporabnih delov vozil z vozil in prodajo vozil po delih!!!

Preverite, kaj morate imeti, kaj najpogosteje od vas zah-
tevajo inšpektorji in kako se izognete kaznim - na spletni 
strani Sekcije avtoserviserjev  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/
Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije.aspx. 

Brezplačni mali oglasi za člane zbornice v reviji Obrtnik

Člani zbornice, ki ne dolgujejo več kot dve članarini, 
imajo enkrat na leto možnost brezplačne objave ene-
ga malega oglasa v reviji Obrtnik podjetnik pod rubriko 
Obrtnikova borza (do 30 besed). Oglas lahko oddajo tudi 
večkrat, cena pa je 17 € + ddv. Oglas lahko oddajo tudi 
�zične osebe – cena je enaka. Za uokvirjen mali oglas 
na oranžni podlagi pa je cena 19 € + DDV za 1 cm višine 
stolpca (širina 43 mm, maksimalna višina 5 cm). Rok za 
oddajo oglasov: do 20. v mesecu za objavo v naslednjem 
mesecu. 
Oglasi v rubrikah obrtne storitve in poslovne storitve: Na 

podlagi zako-
na o prepreče-
vanju dela in 
zaposlovanja 
na črno ogla-
sov neregistri-
ranih dejavnosti ne objavljamo! Oglasi v teh rubrikah 
morajo vsebovati popoln naziv in naslov, ki smo ga dolžni 
tudi objaviti! 
Za dodatne informacije lahko pokličete 
Barbaro Peteros, tel. 01 5830 507.

 

VABILO NA SEMINAR
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2. KAKO POVEČATI OBISK NA SPLETNI STRANI?
v četrtek, 29.9.2016, ob 13.00 uri

Obravnavali bomo aktualno tematiko, ki je zanimiva za podjetnike, ki že imajo svojo spletno stran a bi si želeli na njo pri-
vabiti večje število potencialnih strank oz. ciljne publike. 

Vsebina:
•	 kako	optimizirati	spletno	stran,	da	jo	potencialne	stranke	najdejo	na	spletu
•	 možnosti	cenovno	ugodne	promocije	spletne	strani	v	svetovnem	spletu,	s	poudarkom	na	ciljni	populaciji
•	 kako	spremljati	uspešnost	oglaševalskih	akcij	in	statistike	spletne	strani
•	 vprašanja	in	odgovori.

Gregor Krajnc, vodja spletnih projektov v podjetju Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o., ki se ukvarja s svetovanjem 
nastopa podjetnikov na spletu ter izvedbo izdelave in prenove spletnih strani ter spletnih oglaševalskih akcij. Solastnik 
raznih spletnih časopisov in spletne trgovine med njimi tudi spletnega časopisa Celja in okolice, Celje.info.

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na podro-
čju 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 organizi-
ran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

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. NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI SKLEPANJU IN ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI VOZNIKOV
KDAJ:   21.9.2016 ob 17.00 uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

2. KAKO POVEČATI OBISK NA SPLETNI STRANI?
KDAJ:   29.9.2016 ob 13.00 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 avgust 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2016 1.564,49 
€. 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 AVGUST 2016 upo-
števajte 22 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 184 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 – avgust  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 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


