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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 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

Spoštovani! 
Obveščamo vas, da v petek, 28.4.2017, 

na OOZ Celje ne bo uradnih ur.
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Novosti in poenostavitve eVročanja  

Finančna uprava je na podlagi dosedanjih izkušenj z eVro-
čanjem določene zadeve poenostavila. Po novem lahko 
eVročilnico podpiše katerikoli pooblaščenec in ne zgolj ti-
sti, ki je bil kot zadnji sporočen Finančni upravi RS. Poleg 
tega pa po novem ne delamo več razlik, ali je digitalno 
potrdilo izdano na fizično osebo ali na nosilca dejavnosti. 
Ker gre v obeh primerih za istega zavezanca z isto davčno 
številko, lahko zavezanec podpiše eVročilnico dokumentu, 
ki je odložen v profil fizične osebe in dokumentu, ki je odlo-
žen v profil fizične osebe z dejavnostjo. Isti princip velja za 
pooblaščence za vročanje.  V sistem eVročanja smo dodali 
nove tipe dokumentov:  

•	 Potrdilo	o	oddanih	obračunih	
(REK in DDV-O). 

•	 Odločba	s	katero	se	izdaja	potrdila	o	oddanih	obraču-
nih zavrne. 

•	 Obvestilo	o	stanju	dolga	v	knjigovodski	evidenci.
•	 Potrdilo	o	poravnanih	obveznostih	iz	knjigovodske	evi-

dence. 
•	 Odločba	s	katero	se	izdaja	potrdila	o	poravnanih	obve-

znosti iz knjigovodske evidence zavrne. 

Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih doku-
mentov, ki jih eVroča davčni organ, je objavljen na spletni 
strani Finančne uprave RS.  

(Vir: FURS)

NOVOST - preko ePRS preverite, ali ima pravna oseba 
odprte tudi račune v tujini 

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) se pri podatkih po-
sameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, obja-
vljajo tudi podatki o številkah računov, ki so odprti v tujini, 
ter imenu in državi tuje banke.  
Podatek je dostopen iz spletne aplikacije ePRS tako, da 
za izbrani poslovni subjekt izberemo vrsto izpisa »Prikaži 
osnovni pogled«. Podatek je objavljen v rubriki Identifika-
cijski podatki pod podnaslovom tuji računi. 
Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe od-
prte v tujini, se v PRS objavljajo v skladu z novelo Zakona o 
Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A), Uradni list RS, št. 

19/2015, ki jih Finančna uprava Republike Slovenije dnev-
no posreduje AJPES. 

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov, od-
prtih v tujini, so javno objavljeni, zato zanje ne veljajo do-
ločbe o varovanju davčne tajnosti. Javno objavljeni pa so le 
podatki o računih poslovnih subjektov, ne pa tudi podatki 
o računih fizičnih oseb. To pomeni, da so podatki o transak-
cijskih računih fizičnih oseb davčna tajnost, zato je treba pri 
posredovanju teh podatkov upoštevati določbe ZDavP-2 o 
njihovem razkrivanju. 

(Vira: AJPES, FURS)

Posredovanje podatkov M-4 do 30.04.2017 – 
tokrat zadnjič 

Na obrazcih M-4 dajalci podatkov za zavarovance posredu-
jejo podatke o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih 
osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarova-
nja, potrebnih za izračun pokojninske osnove. 

Ne glede na to, da so se podatki za oblikovanje prijave o 

 

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.

osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirali na obračunu davčnega 
odtegljaja, pa so delodajalci v skladu s prehodno določbo  
še dolžni do 30.4.2017 posredovati podatke o osnovi na 
obrazcu M-4 za leto 2016. Za dohodke izplačane za obdo-
bje od 1.1.2017 se ukinja poročanje na M4 obrazcih in se 
bodo podatki pridobivali zgolj iz REK obrazcev.
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Javno povabilo delodajalcem  za izvedbo projekta v okviru 
programa »Spodbude za trajno  zaposlovanje mladih«

ZRSZ je 4.4.2017 objavil javno povabilo za zbiranje ponudb 
delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Traj-
no zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih 
brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane za-
poslitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi z osebami 
mora biti sklenjena za:  
-  polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, 

ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, 
skladno s 143. členom ZDR-1 ali  

-  delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2, vendar 
ne krajši od 20 ur na teden.  

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mla-
dih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece 

prijavljeni v evidenci brez-
poselnih. Subvencija znaša 
5.000 EUR. Oddaja ponudbe 
je možna vsak dan, od 12. 
4.2017 od 10.00 in najdlje 
do 31.7.2019 do 14.45, ko se 
izteče končni rok za predlo-
žitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju pova-
bila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno 
regijo ali koledarsko leto. 
Podrobne informacije in razpisno dokumentacijo najdete 
na spletnem naslovu: 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/
razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1. 

 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve 
certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov prido-
bivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proi-
zvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih stan-
dardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, 
CENELEC in ETSI) v letu 2017. Pridobivanje certifikatov za 
sisteme vodenja in skladnosti proizvodov po mednaro-
dnih standardih je certifikacijski postopek, ki se izvaja s po-
močjo akreditiranih certifikacijskih organov. Certifikacijski 
organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega akredita-
cijskega organa, ki je podpisnik multilateralnega sporazu-
ma pri evropski akreditaciji: 
http://www.european-accreditation.org/the-mla. 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški 
certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vo-
denja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ. 

Stopnja sofinanciranja zna-
ša do 60% upravičenih stro-
škov na posamezno ope-
racijo. Pomoč je hkrati tudi 
vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 
EUR na posamezno operacijo.

Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1.1.2016 in tra-
ja do najkasneje 30.10.2017, kar predstavlja zadnji rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek operaci-
je se šteje dan sklenitve prvega zavezujočega dokumenta 
za izvedbo operacije. 
Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017. Besedilo javnega raz-
pisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem 
naslovu: http://www.spiritslovenia.si/.

 

Sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Državni zbor je sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju 
storitev (ZČmIS), ki se bo začel uporabljati 1.1.2018. Ta 
natančno določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in 
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s se-
dežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v 
drugi državi članici Evropske unije (EU) ter obratno.

Temeljni namen, zaradi katerega je bil zakon sprejet, je 
preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev 
v tujino ter uskladitev z evropsko zakonodajo, ki pred-
pisuje strožje pogoje za izdajo potrdil A1, potrebnih 
za napotitev delavcev in delo samozaposlenih v tujini. 
Zakon med drugim določa, da se delodajalcu oziroma 

samozaposleni osebi, ki izpolnjuje pogoje čezmejnega 
izvajanja storitev po tem zakonu, izda obrazec A1, v ko-
likor mu ni prepovedano čezmejno izvajanje storitev ter 
v kolikor v posameznem primeru ne gre za okoliščine 
v katerih predpisi Evropske unije izključujejo možnost 
napotitve. 

Vloga za izdajo obrazca A1 (s predpisanimi dokazili) se 
lahko preko portala e-Vem vloži največ 30 dni pred pred-
videnim začetkom čezmejnega izvajanja storitve, obra-
zec se izda v roku petih delovnih dni, in sicer za čas napo-
titve delavca na delo oziroma za čas čezmejnega izvajanja 
storitve samozaposlene osebe. 
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Nov tobačni zakon

V novem Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 
2017), je upoštevanih veliko pripomb obrtno-podjetni-
ške zbornice, ki je nekaterim predlaganim spremembam 
ostro nasprotovala. Tako med drugim ne bo visokih 
stroškov zaradi licenc za prodajo tobačnih izdelkov, 
ki bi obrtnike in podjetnike dodatno obremenili za naj-
manj 200 evrov na leto na prodajno mesto. 

Novi zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih iz-
delkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let, ki jih bo 
izdajalo pristojno ministrstvo, za izdajo dovoljenja se 
bodo zaračunali le stroški postopka in upravne takse. 
Informacijski sistem za izdajo dovoljenj naj bi se vzpo-
stavil do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in 
vloge naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat 
bodo znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovo-
ljenja in vas bomo o tem obvestili. 

Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali stavek, ki je 
defi niral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek »Za od-
prti del se šteje le popolnoma odprta površina.« Zakon 
dopolnjuje defi nicije za pojme zaprt prostor, streha, ste-
na, dodane so tudi obrazložitve, ki so bile dodane z na-
menom boljšega razumevanja zakona in, kar je najbolj 
pomembno, da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi 
ne zaostruje. Pomembno je, da so nekatera določila no-
vega zakona pričela veljati že 11.3.2017:  
•	 Od	 11.	 marca	 2017	 že	 velja	 prepoved	 posrednega	

oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih 
izdelkov s tobačnimi znamkami, logotipi in podobni-
mi barvami, zato so morali gostinci in trgovci že takoj 
umakniti vse pepelnike, vžigalice, vžigalnike in po-

dobne izdelke z logotipi in tobačnimi znamkami! 
•	 Prepoved	 kajenja	 v	 zaprtih	 javnih	 in	 delovnih	 pro-

storih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane 
izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete 
brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove to-
bačne izdelke.

Pripomb glede kadilnic niso upoštevali v celoti. Vsem, 
ki imajo kadilnice, so morali do 11. marca na vidnem 
mestu obesiti obvestilo, da je v kadilnico prepovedano 
vnašanje hrane in pijače. Uvedene so kazni za goste, ki 
vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 evrov). Dodatno 
je od 11.3. prepovedano kajenje oziroma uporaba toba-
ka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen toba-
ka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih 
v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (globa je 250€).

Kazni po novem dvakrat višje! Sekcija pri OZS je na 
odbor za zdravje posredovala amandmaje in ostro na-
sprotovala predvidenim novim visokim kaznim, ki so po 
novem tudi za 100 odstotkov višje in nadzoru z mlado-
letnimi osebami, a niso bili upoštevani.

Prehodna obdobja, pomembna za tiste, ki prodajajo to-
bačne izdelke:
V treh mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje to-
baka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih iz-
veskih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom starega 
tobačnega zakona. V 12 mesecih morajo prodajalci to-
baka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodaj-
na mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso 
niti vidni niti dostopni. 

(vir: www.ozs.si)

Poslovno sodelovanje

Borzo poslovnega sodelovanja najdete na povezavi http://een.si/bcd/, celotna borza mednaro-
dnega poslovnega sodelovanja pa je dostopna na spletnem naslovu: www.een.si/merlin/. Kon-
takti za podrobnejše informacije: OZS, Enterprise Europe Network – Slovenija, Celovška 71, p.p. 
2350, SI-1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Edina Zejnić, tel: 01 / 583 05 86, e-naslov: edina.zejnic@
ozs.si.  

mozaikpodjetnih.si/pocitnice

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

res ugodno na počitnice

Izračunaj si svoj prihranek

Seznam potovanj in počitnic na:

Kalkulator ugodnosti najdete na:

Izračunaj si svoj prihranek

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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Približuje se glavna gradbena sezona, zato vas želimo 
spomniti, da je zdaj pravi čas za prijavo na ocenjevanje 
za pridobitev znaka odličnosti v gradbeništvu.Z znakom 
odličnosti želimo nagraditi (pohvaliti) gradbena podjetja, 
ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih rezultatov, za-
dovoljstva kupcev in družbe in se želijo stalno izboljševati. 
Znak odličnosti tako ne pomeni samo, da je podjetje odlič-
no pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del ali 
da so stranke le zadovoljne. Pridobljen Znak odličnosti po-
meni, da gradbeno podjetje hkrati da:
•	 ustvarja	trajno	uspešno	prihodnost	in	ohranja	uspešne	

(poslovne) rezultate,
•	 dodaja	vrednost	za	kupce,
•	 razvija	svoje	sposobnosti,
•	 je	vodeno	z	vizijo,	navdihom	in	integriteto,
•	 dosega	 uspehe	 z	 nadarjenostjo	 zaposlenih,	 spodbuja	

ustvarjalnost in inovativnost,
•	 spremlja svoje poslovno okolje (kontekst) in se agilno 

odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in 
priložnosti).

Kriteriji za pridobitev:
V okviru programa Znak odličnosti se podjetja ocenjuje-
jo glede VZPOSTAVLJENIH MERIL DEJAVNIKOV (t.j. vodi-

teljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi 
izdelki in storitve) in OPERATIVNEGA DOSEGANJA MERIL 
REZULTATOV (t.j. zaposleni, kupci, družba, rezultati poslo-
vanja).Znak je možno pridobiti v treh nivojih (zlati srebrni, 
bronasti). Z razliko želimo spodbuditi, da bodo sodelujoča 
podjetja stremela k izboljšanju in da se bodo tudi neko-
liko slabši, a še vedno odlični, trudili za izboljšanje svojih 
rezultatov. Temu je namenjeno tudi ponovno ocenjevanje, 
saj se podjetje lahko že po 6 mesecih odloči za ponovno 
ocenjevanje in ob izpolnjevanju pogojev doseže višji nivo 
znaka. Veljavnost znaka odličnosti v gradbeništvu je 2 leti. 
Za pridobitev znaka odličnosti mora podjetje: 
•	 izpolnjevati	vstopne	pogoje	 in	 izpolniti	vlogo	za	oce-

njevanje
•	 pristati	na	pogoje	za	izvedbo	ocenjevanja	(Pravilnik	o	

znaku odličnosti) in uskladiti termin z izvajalcem,
•	 omogočiti	 ocenjevanje	 izpolnjevanja	 načel	 odličnosti	

(vpogled v dokazila, teren).

Več informacij na spletni povezavi http://www.
znakodlicnosti.si/ in pri sekretarju sekcij na OZS g. Janku 
Rozmanu tel. 01 58 30 540, e-pošta janko.rozman@ozs.si. 

Vabljeni k prijavi za ocenjevanje za znak odličnosti. 

Vabimo vas k udeležbi - 
Dan delodajalcev 2017                                     

V četrtek, 20. aprila  2017, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje OS Celje že tretje 
leto zapored organiziramo dogodek, ki je namenjen samo vam, delodajalcem. 

 
Predstavniki ZRSZ bodo podjetnike seznanili s storitvami in priložnostmi sodelovanja delodajalcev 
z ZRSZ s ciljem, da povečajo svojo prepoznavnost pri delodajalcih. Predstavljeni bodo tudi programi 
za spodbujanje zaposlovanja. Z delodajalci, s katerimi ZRSZ že sodeluje, želijo sodelovanje utrditi, 
se pogovoriti o nakazanem zaposlovanju, pričakovanji in ostalih informacijah, ki so pomembne pri 
iskanju potencialnih kadrov.
 
Na srečanju boste imeli, spoštovani člani, možnost in priložnost predstaviti vaše konkretne izkušnje 
pri sodelovanju z ZRSZ ter postaviti konkretna vprašanja, dileme, kakor tudi predstaviti vaše realne 
potrebe na področju zaposlovanja.

Vabimo vas k udeležbi na srečanje s predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje OS Celje, ki bo v 
četrtek, 20.4.2017, ob 8.00 v sejni sobi OOZ Celje

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo na 
e-pošto: martina.recnik@ozs.si do vključno srede, 19.4.2017.

 

Možnosti pridobitve Znaka odličnosti v gradbeništvu 

ZBORNICA CELJE
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1. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 20.4.2017, ob 17.00 na OOZ Celje

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

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

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

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

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

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

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

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

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

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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3. (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU
PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI TER VZORCI 

v torek, 9.5.2017 ob, 12.00 uri

Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, 
je prav, da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. zakonodaja 
delodajalcu nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju 
dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Seminar bo praktičen s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh po-
trebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc.
Izvajalka: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri OZS. 

Vsebina:
•	 Kateri	interni	akti	v	podjetju	so		na	osnovi	zakonodaje	obvezni	in	kateri	nebvezni,	a	priporočljivi?
•	 Se	z	večjim	številom	internih	aktov	v	podjetju	poveča	pravna	varnost?
•	 Kako	in	v	katerih	primerih	so	interni	akti	delodajalcem	v	pomoč	in	kdaj	v	breme?
•	 Lahko	interne	akte	sestavimo	sami?
•	 Kako	se	interni	akti	pravilno	sprejmejo,	da	so	veljavni?
•	 Katere	evidence	mora	delodajalec	voditi	in	kako?

Udeleženci boste prejeli naslednje vzorce: Izjava o varnosti v primeru neznatnih tveganj, Pravilnik o izvajanju 
kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc – opiatov na delovnem mestu, 
Pravilnik o davčnem potrjevanju računov, Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja 
na delovnem mestu, Sklep o imenovanju članov komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih, 
Sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejem in neformalno obravnavo pisnih prijav pojavov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja, Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, 
Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču, Pravilnik o zavarovanju  osebnih podatkov, Pravilnik o računovodstvu 
za s.p., Pravilnik o računovodstvu za d.o.o.

Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:  evidenca o zaposlenih delavcih, 
evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa, evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih 
sporov pri delodajalcu. 

Pogoji udeležbe:
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK POD-
JETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena se-
minarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, 
d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo 
pravico do odpovedi. 

2. VZPODBUDE PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV – IZZIV ALI NEPREMOSTLJIVA OVIRA?
v torek, 25.4.2017, ob 12.00 uri

Cilj seminarja je krepitev zavedanja, da invalidnost ne pomeni nezmožnost za delo, ampak ob primerni podpori, 
možnost za enakovredno vključevanje. Namen seminarja je delodajalcem in ostalim udeležencem predstaviti  VSE 
vzpodbude, do katerih so upravičeni pri zaposlovanju invalidov. Seminar bo izvedla Polona Benić, vodja službe za 
Kadre, organizacijo in razvoj v Mercator IP, d.o.o. Kratka vsebina: 
•	 Pravne	podlage	pri	zaposlovanju	invalidov	in	pravice	invalidnih	oseb	pri	zaposlovanju
•	 Kvotni	sistem	zaposlovanja	invalidov	in	vzpodbude,	ki	so	vezane	na	izpolnitev	kvote
•	 Nadomestna	izpolnitev	kvote	in	vzpodbude,	ki	niso	vezane	na	izpolnitev	kvote
•	 Prišteta	doba,	primeri	iz	prakse	in	razprava

Pogoji udeležbe:
Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 
EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. 
Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do 
odpovedi.
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P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________ 

SEDEŽ: ____________________________________________________

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

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________                                                    

1. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ:  	20.4.2017 ob 17. uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: ________________________DELOVNO MESTO:_____________________  

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: ________________________DELOVNO MESTO:_____________________  

2. VZPODBUDE PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV – IZZIV ALI NEPREMOSTLJIVA OVIRA?
KDAJ:  	25.4.2017 ob 12. uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

3. (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI TER VZORCI
KDAJ:  	9.5.2017 ob 12. uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

Celjske podjetnice in obrtnice na največjem dogodku 
ženskega podjetništva

Celjanke zasedle celo vrsto (foto arhiv OOZ Celje)

Z Mariborčankami (foto arhiv OOZ Celje)

OOZ Celje se že 5. leto vključuje v dogodek 500 podje-
tnic. Letošnji dogodek v sredo, 5.4.2017, je imel namen 
in cilj, da ženskam omogoči, da si na enem mestu raz-
širijo poslovno mrežo, pridobijo nove informacije, po-
znanstva in s tem pripomore k še boljšemu poslovnemu 
uspehu. Rdeča nit petega dogodka  je bila »MOJE POD-
JETJE RASTE« in dress code: rdeča, ki je barva samozave-
sti, odločnosti, uspeha in ženstvenosti. Organizatorke so 
poskrbele, da so udeleženke promovirale sebe in svoje 
podjetje preko spletne strani dogodka, FB strani in direk-

tno s svojo predstavitvijo na dogodku. Vse pa je pričakalo 
veliko presenečenj, malih pozornosti, nagrad, smeha in 
koristnih informacij.
Alenka Vodončnik s.p., predsednica sekcije: »Letos smo 
se članice sekcije podjetnic in obrtnic dogodka udeleži-
le v največjem številu doslej. Sama izvedba dogodka se 
mi je zdela odlična s polno pozitivne energije, kar nam 
podjetnicam prinaša dodatno moč za doseganje ciljev na 
zastavljenih poteh.»
V Grand Hotelu Unionu Ljubljana je Peter Poles z dobro 
mero humorja popeljal udeleženke skozi zanimiv dan, ki 
so ga popestrili s svojimi izkušnjami, priporočili in upo-
rabnimi nasveti  gostje dogodka: Branimir Brkljač , Si-
mon  Meglič, Ilija Brajković, Zvezdana Mlakar, Ema 
Pogačar, Tanja Skaza in Jerneja Kamnikar. 
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Č I S T I L N I  S E R V I S 
Marko Jovanović s.p.         gsm: +386 70 218 408 
Linhartova 12                  mail: info@stella-mj.si 
3000 Celje                              www.stella-mj.si 
Davčna št.:24492019 
TRR: SI56 6100 0001 2006 134 

 

Smo sodobno in inovativno podjetje, čistilni servis,  ki želi na področju čiščenja zagotavljati maksimalno kvalitetne storitve. Nudimo 
profesionalno in kakovostno čiščenje vseh vrst objektov od strehe do tal in naš cilj je postati sinonim za kakovost na področju čiščenja objektov. 

 
Prednosti sodelovanja z nami 

 Skrbnost in natančnost pri izvedbi storitev 
 Upoštevanje dogovorjenih rokov 

 Cenovno ugodne storitve 
 Profesionalnost našega osebja 

 Maksimalna fleksibilnost in prilagajanje vašemu urniku 
 Veliki prihranki vašega dragocenega časa 
 Strokovna izvedba in vidni rezultati 
 Upoštevanje vaših potreb in želja 

 Strokovno usposobljeno osebje z večletnimi izkušnjami 
 Uporaba profesionalnih čistil in opreme 

  
V ospredje postavljamo vaše potrebe in želje, hkrati pa vam zagotavljamo maksimalno kvaliteto in strokovno izvedbo. 
Preizkusite nas in prepričani smo, da nas boste tudi prihodnjič z veseljem poklicali! 
Glede na sodobne trende in znanje pri delu v čim večjem obsegu uporabljamo okolju prijazna čistila in se lahko na vašo željo dogovorimo, da jih 
uporabimo pri celotnem čiščenju vaših prostorov.  

Za glasbo je poskrbela Maja Založnik, za sprostitev Mate-
ja Štefančič in za smeh Martina Ipša.
Na podlagi analitičnih podatkov je samostojna podjetni-
ca leta postala Erika Kostanjšek s.p.
V času odmorov in kosila je potekalo medsebojno spo-
znavanje udeleženk, izmenjava informacij, mreženje  in 
sklepanje poslov. 
Katarina Hohnjec, Hoby les d.o.o., podpredsednica 
sekcije: »Glede na množico podjetnic smo se poskusile 
mrežiti vsaj regijsko, saj je tokrat bilo število udeleženk 
res veliko. »
Petra Melanšek, Vivapen d.o.o., » Čestitke vsem orga-
nizatorkam, da so uspele skupaj z udeleženkami ustva-
riti pozitivno energijo, ki se je prepletala skozi ves dan in 
upam, da bo držala do naslednjega dogodka.«

Ursula Kantužer s.p.: »Meni je bilo res zelo všeč. Zdi se 
mi, da smo imele res pozitivno energijo, možnosti skle-
panja poznanstva in zagotovo je lahko vsaka našla nekaj 
zase. » 
Ksenija Tacer, Tiskarna Koštomaj d.o.o.: »Vrhunsko in 
nepozabno, polno energije in pozitivizma. Dobila sem 
nov elan za najmanj naslednje pol leta.« 
Darja Kocmut Žižek s.p.: »Na dogodku sem  bila sem pr-
vič in bila je čudovita izkušnja. Vesela sem, da vidim, da je 
narejen korak naprej na področju ženske podjetnosti in 
motivacije, ki jo ženske potrebujemo. Zato apeliram na 
vse podjetnice in obrtnice, da se nam pridružijo v nasle-
dnjem letu.«Foto arhiv OOZ Celje

Foto arhiv OOZ Celje
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec marec 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2017 1.592,15 €. 
(Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2017(Ur.l. RS št. 
79/2016):

  

nad do

668,44 16%

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

1.700,00 4.000,00 385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

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 do 

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 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2017 dalje znaša  804,96 €  (Ul.RS 62015 in 
92/2015).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAREC 2017 upoštevaj-
te upoštevajte 23 delovnih dni - 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 dopolnilno 
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 8,31 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,93 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
•	 PDP	-	proračun države   SI56  0110-0888 1000030
•	 PDP	–	ZPIZ  SI56   01100-8882000003
•	 PDP	–	ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in 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 21   (168) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –marec 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 950,80  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.    3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ    355,36 2.118,71

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače: 58 % od  
PP2016     1.584,66 EUR = 919,10 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); 1.584,66 EUR x 3,5 = 5.546,31 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne 
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega raz-
merja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. 
do vključno 28. 2. 2017 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek 
povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2016 do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za 
leto 2015 znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 
znaša 1.584,66 eur). 

V primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 804,96 EUR, je za potrebe pravilnega 
obračuna prispevkov potrebno k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini  19,06 EUR in od 
zneska  824,02 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.


