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Obračun prispevkov in plač 11

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno
poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja 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 administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
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.
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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 kvadraturo 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 dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-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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Sistem SPOT, slovenska poslovna točka – celovit
sistem brezplačnih podpornih storitev države za
poslovne subjekte
V sredo, 4.4.2018, je bil v okviru novinarske konference
predstavljen nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Predstavila sta ga minister za javno upravo in
državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo in vodja vladnega strateškega projekta. V
okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem - sistem SPOT. Vladni
strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna
agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje Slovenske poslovne
točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM
(točke VEM in portal e-VEM). Sistem SPOT bo poslovnim
subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom
nudil nove in izboljšane elektronske storitve, storitve
podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja za dvig konkurenčnosti na trgu ter obogaten nabor
storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij
za izvoznike in investitorje. Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijonov evrov. Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka
združuje 4 ravni:
Portal SPOT - Informacije in elektronske storitve za poslovanje
Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema
SPOT (dosedanji portal e-VEM). Na portalu trenutno potekajo postopne vsebinske in tehnične nadgradnje prehoda pod znamko SPOT in razvoja novih ter nadgradnje
obstoječih elektronskih storitev, ki poslovnim subjektom
omogočajo enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z
javno upravo po načelu vse na enem mestu. Na voljo so
npr. različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovana, ustanovitev, registracijo,
spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, objavo
prostega delovnega mesta… Poleg elektronskih storitev
portal nudi tudi ključne vsebine o pogojih v različnih fazah poslovanja. Je ključno orodje za delo referentov na
točkah SPOT, ki s svojimi storitvami dopolnjujejo storitve
portala. Portal postaja tudi ključna povezovalna točka
različnih institucij, ki nudijo storitve za podporo poslovnim subjektom.

SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca
SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM),
kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT
(dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. Fizične
točke SPOT Registracija so npr. izpostave AJPES, upravne
enote, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije…
SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno
povezovanje
Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT
Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih
in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi
strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks,
odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega
okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem
in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za
podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje
torej nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki so
potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri
dvigu konkurenčnosti na trgu.
SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem
Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT Global
na četrtem nivoju prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija,
ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga bo pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija
tretjega nivoja SPOT Svetovanje. SPOT Global bo med drugim zagotavljal: celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali širitve dejavnosti (od
pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem – t.i. »after-care«), celovito informiranje domačih in tujih investitorjev
o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih
poslovnih priložnostih, celostno zagotavljanje storitev za
tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji, pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na tuje trge.
Vir: Odnosi z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo in
		
Odnosi z javnostmi, Ministrstvo za
javno upravo
APRIL 2018

3

INFORMACIJE OOZ CELJE

Napotitev delavca v tujino
Delodajalci se v zadnjem času pogosto obračajo na
nas, ko želijo svojega zaposlenega delavca napotiti v
tujino v sklenjeni pogodbi o zaposlitvi pa ta možnost
ni predvidena. Zanima jih kaj morajo storiti?
Delavec in delodajalec se lahko že ob sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi dogovorita, da se bo delo opravljalo v tujini
ter določita tudi pogoje pod katerimi se bo to delo opravljalo, ali pa se dogovorita, da bosta v primeru dejanske
potrebe po napotitvi delavca na delo v tujino sklenila
novo pogodbo o zaposlitvi. To določa tudi 208. člen
ZDR-1 (Ur. list RS, štev. 21/2013 in nasl.), da v primeru,
če takšnega določila v obstoječi pogodbi o zaposlitvi ni,
morata skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Enostranska
napotitev delavca na delo v tujino s strani delodajalca
ni zakonita, saj se morata o tem strinjati obe pogodbeni
stranki. Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so:
• nosečnost,
• varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
• vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo
vzgojo in varstvo,
• invalidnost,
• zdravstveni razlogi,
• drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje
delodajalca.
Po prenehanju opravljanja dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.

V kolikor je delavec začasno napoten na delo v tujino,
mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po
ZDR-1 vsebovati še določila o:
• trajanju dela v tujini,
• praznikih in dela prostih dnevih,
• minimalnem letnem dopustu,
• višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
• dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
• drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je
delavec upravičen za čas dela v tujini,
• načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi
s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu
s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
• pogojih vrnitve v Slovenijo.
Namesto določil iz četrte, pete in šeste alineje 209. člena, se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug zakon, drug predpis ali na kolektivno pogodb, ki ureja to
vprašanje.
Na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in sveta
96/71 ES z dne 16.12. 1996 je delodajalec pri določanju
vsebine pogodbe o zaposlitvi poleg pravic delavcev, ki
jih določa ZDR-1 dolžan upoštevati tudi delovnopravno
zakonodajo države, kamor je delavec napoten.
							
		
Vir: Staša Pirkmaier, svetovalka OZS

Telefonsko informiranje DDV
S 3. 4. 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni
center za celoten FURS in enotna telefonska številka 08 200 1002. Zavezanci bodo
na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem
in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. Telefonski kontakt s kontrolorjem DDV bo tako omogočen le preko klicnega centra.

Obvezna študentska praksa
Družba je sprejela študenta na obvezno prakso. Nagrade za obvezno prakso mu ne bo izplačala, prav tako mu
ni in mu ne bo povrnila nobenih stroškov. FUR-u mora
plačati le pavšalni prispevek za poškodbe pri delu (za
zdravstveno zavarovanje). Ali mora družba v tem primeru oddati obrazec REK-1a?
Odgovor: Družba odda obrazca REK-1a (vrsta dohodka
1020) in iREK zaradi obračuna pavšalnega prispevka za
poškodbe pri delu (za namene zdravstvenega zavarovanja) za študenta, ki pri tej družbi opravlja obvezno prakso in je zato zavarovan po 17/1 ZZVZZ. Po tej podlagi
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je zavarovan v času dela na obvezni praksi. V letu 2018
znaša ta prispevek 4,86 EUR mesečno, tudi če družba
študentu ne izplača nagrade. Znesek tega prispevka
se vpiše v polje 312. V obrazcu REK-1a pa v polju 101
(Dohodek) družba izkaže vrednost 0 EUR, saj študentu
nagrade ne izplača. Prispevek za PIZ za invalidnost za
študenta na obvezni praksi (po prvi alineji 20/3 ZPIZ2) v letnem pavšalnem znesku, ki trenutno znaša 9,89
EUR, pa mora plačati šola, ki zahteva oziroma organizira
opravljanje takega dela. Šola obračuna ta prispevek na
obrazcu REK-1a (vrsta dohodka 1022).
(Vir: Zveza RFR)
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SLOVENSKO TURŠKI POSLOVNI VEČER – SLOVEN TÜRK IŞ AKŞAMI
CELJE INTERNATIONAL vas v sodelovanju s SLOVENSKO - TURŠKIM POSLOVNIM KLUBOM vljudno vabi
na SLOVENSKO - TURŠKI POSLOVNI VEČER, ki bo:
v četrtek, 19. aprila 2018, ob 18:30 uri, v Hotelu Evropa, Krekov trg 4 v Celju
•
•
•
•
•
•

Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Turčiji?
Kako začeti poslovati na turškem trgu?
Poslovne priložnosti v Turčiji?
Priložnosti za turška podjetja v Sloveniji?
Kratka predstavitev turškega trga in poslovne kulture.
Skupne poslovne priložnosti in vlaganja turških in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:
• Esen Altug, veleposlanica Republike Turčije v Sloveniji
• Mizyal Karabiber Naracoglu, častna konzulka Republike Slovenije v Turčiji in podjetnica
• Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje
• Srečko Pirtovšek, predsednik Slovensko - turškega poslovnega kluba (SLOTUR)
• Primož Pucihar, direktor družbe Pucihar - P, d.o.o.
Dogodek ima še posebno težo v smislu pričetka gospodarskega sodelovanja med partnerskima
mestoma Celje in Gaziantep. Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih turških
jedi. Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.
Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 13. aprila 2018, po elektronski pošti
razvojna.agencija@rasr.si ali po telefonu 03 589 40 82.
Primož Kristan
Operativni vodja Celje International

Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

Opozorilo delodajalcem pri zaposlovanju tujcev
Na zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da se v postopkih
pridobivanja soglasij k enotnemu dovoljenju in pridobivanja delovnih dovoljenj pojavljajo tudi delodajalci, ki
tuje delavce zagotavljajo oziroma posredujejo k drugim
delodajalcem. Zato želijo delodajalce opozoriti na zakonske predpise, ki določajo, da je prepovedano opravljanje
ali omogočanje opravljanja drugega dela kot tistega, za
katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne
odobritve podano soglasje ali za katerega je bilo izdano
dovoljenje za sezonsko delo.
Delodajalec, ki lahko v skladu z Zakonom o urejanju trga
dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku (je ustrezno registriran v poslovnem registru in
vpisan v register domačih pravnih ali fizičnih oseb za
opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki ga vodi ministrstvo za delo), lahko v okviru

opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi
samo z nekaterimi kategorijami tujcev.
Omenjene kategorije so:
• tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi
modre karte EU,
• tujci, za katere je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ter
• tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop
na trg dela.
Navedeno pomeni, da delodajalci ne morejo pridobivati delovnih dovoljenj in soglasij za tujce ter delavcev
posredovati oziroma zagotavljati drugim delodajalcem,
razen v primerih, opredeljenih v zakonu.			
Vir: Zavod za zaposlovanje RS
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Mreženje med podjetnicami in obrtnicami pod okriljem
SPOT svetovanje Savinjska in SPOT svetovanje
Gorenjska
Tokrat so se podjetnice in obrtnice od
Prebolda do Rogaške Slatine, v večini
pa iz Celja, udeležile največjega dogodka na področju ženskega podjetništva 500 podjetnic v sredo, 4. aprila
2018, pod okriljem projekta SPOT
svetovanje SAVINJSKA in partnerja
v projektu Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje. Ta je skupaj z
Ragor SPOT svetovanje GORENJSKA
poskrbela poleg udeležbe na dogodku še za mreženje podjetnic iz teh
dveh regij.
Skupen prevoz je omogočil udeleženkam iz Savinjske regije, da so se tiste,
ki se še prej niso poznale, med vožnjo
spoznale in drugim, da so utrdile obstoječe poslovne povezave. Že pred
pričetkom programa v Grand Hotelu
Unionu v Ljubljani so organizatorke
- svetovalke SPOT izvedle mreženje
skupno 32 udeleženk iz obeh regij.
Dan je bil obarvan mednarodno z
zanimivimi temami. Madi Sharma,
predstavnica Evropskega socialnega
sveta in podjetnica je spregovorila
o poslu brez meja, o Mednarodnem
poslovnem sodelovanju je govorila
Sanja Pantič Popović, Predsednica
združenja poslovnih žensk Srbije,
ekonomistka in mednarodna strokovnjakinja za žensko podjetništvo
iz Beograda. Vroči krompir – zgodbo o podjetništvu, ljubezni, strasti in
sanjah ženske je predstavila Adisa
Tufo, ekonomistka in podjetnica iz
Sarajeva, o ženskem emocionalnem
managementu pa je na zabaven način spregovoril Željko Ćurić, dr. med.
psiholog. Kako dogodek z aktivnim
mreženjem spremeniti v poslovni
uspeh je udeleženkam predstavil Boško Praštalo, ekonomist in podjetnik,
o skupini Vzajemci pa je spregovoril
Klemen Kokalj, direktor prodaje.
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Podjetnice na sedežu SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje (Foto: arhiv OOZ Celje)

Dan je bil je poln pozitivne energije,
rdeče barve, zgodb o vzponih in izzivih v podjetništvu, o katerih so največ
govorili gostje okrogle mize. Med odmori je bil čas za mreženje, za pridobivanje novih kontaktov, izmenjavo
idej in poslovnih praks. Udeleženke
so se srečale tudi z vodjo projekta
SPOT iz SPIRIT-a Ido Praček.

bova sodelovala in da ga bom lahko
predstavila tudi sodelavcem, saj sva
že vzpostavila kontakt.«
Ursula Kantužer s.p.: »Zahvaljujem se
SPOT svetovanju SAVINJSKA za dobro
organizacijo in možnost mreženja s
podjetnicami Gorenjske regije. Na
dogodku 500 podjetnic je bila prisotna izjemno pozitivna energija in tako
smo lahko dan izkoristile za navezavo stikov z novimi podjetnicami in
izmenjavo izkušenj ter srečanje z že
prijateljskimi podjetnicami iz preteklih obdobij.«

Na dogodku so razglasili tudi najuspešnejšo podjetnico, ki je iz vrst
SPOT svetovanje GORENJSKA: Ema
Pogačar z Bleda. Zmagovalka je direktorica in lastnica uspešnega podjetja Conditus z Bleda, ki je na trgu
uspelo s prodajo blejskih kremnih Ksenija Tacer, Tiskarna Koštomaj
rezin.
d.o.o.: »Takšno smetano na torti v
poslovnem svetu, kot je udeležba na
Polne pozitivnih vtisov, novih po- dogodku 500 podjetnic, je zagotovo
znanstev in doživetij so udeleženke vredno pojesti. „Izgubljen“ služben
zaključile obisk dogodka.
dan je investicija v višjo dodano vrePetra Melanšek, Vivapen d.o.o.: »Kot dnost dela, ki ga opravljamo.«
vsako leto, so organizatorke dogodka tudi letos upravičile zaupanje in Sonja Lendero s.p.: »Toliko zbrane
odlično opravile svojo nalogo. Nad- ženske pozitivne energije na enem
vse me je navdušil dr. med. Željko mestu lahko prinese samo sinergijski
Ćurić, s katerim sem prepričana, da učinek.«

INFORMACIJE OOZ CELJE
Violeta Štojs s.p.: »Zelo sem zadovoljna s celotno organizacijo prevoza
in dogodka. Najbolj mi bosta ostali
v spominu dve misli dneva : če nisi
za mizo, si na meniju in ne odnehaj,
temveč vztrajaj.«
Alenka Vodončnik s.p., predsednica sekcije podjetnic in obrtnic OOZ
Celje: »Po šestih letih udeležbe na
največji konferenci ženskega podjetnišva 500 podjetnic je bilo letos
čutiti spremembo organizatorja dogodka, a kljub temu je bil dogodek
še vedno prijeten in prežet s pozitivno energijo. Vesela sem, da smo pod
okriljem SPOT svetovanja SAVINJSKE
regije celjske podjetnice zastopale
regijo v doslej največjem številu in
tudi z novimi udeleženkami - podjetnicami. Najlepša zahvala mag. Tatjani Štinek in Martini Rečnik za odlično
izvedbo udeležbe in priložnost mreženja s podjetnicami iz Gorenjske
regije.«
Projekt je sofinanciran s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Celjske in gorenjske podjetnice (foto: arhiv OOZ Celje)

Biserka Kišič s.p.: »Dogodek 500
podjetnic je bil zelo pozitivno preživet dan, v druženju z ženskami, ki so
vsaka po svoje navdih, v poslušanju
zgodb, ki dajo energijo in moč za stopanje naprej po podjetniški poti ter
predvsem super priložnost za ustvarjanje novih in utrjevanje obstoječih
poznanstev. Le-ta so najbolj dragocen rezultat dneva in hvala OOZ Celje in SPOT svetovanje SAVINJSKA, ki
nam je omogočila to druženje ter navezo globljih stikov tako z gorenjskimi kot vsemi ostalimi podjetnicami,
ki smo jih imele priložnost spoznati.
Skratka, današnji dan je bil dobra naložba. Hvala!«
Nevenka Mužič s.p.: »Za mano je čudovit dan poln druženja s podjetnicami iz Celja, Gorenjske regije in celotne
Slovenije. Lepo je bilo slišati zgodbe o
uspehu na dogodku 500 podjetnic to je super motivacija za delo naprej.«

Branka Aralica s.p.: »Zanimiv dogodek v družbi zelo prijetnih podjetnic.
Najlepša hvala Martini in Tatjani za
odlično organizacijo in izvedbo.«

Svetovalka SPOT svetovanje
SAVINJSKA
Mag. Tatjana Štinek

Mreženje v okviru projekta SPOT (foto: arhiv OOZ Celje)

APRIL 2018
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DOGODEK:
ODPIRANJE NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
V SREDO, 18.4.2018, OB 12.00
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

Podjetje PINLAB, informacijske rešitve, d.o.o., je izbrano med 20 TOP ten na Dunaju v
svetovni konkurenci in deluje v skladu s svojim sloganom Start small, start simple.
Na dogodku boste imeli priložnost spoznati sodobno spletno orodje CONTROL+ za
spremljanje in nadzor zastavljenih ciljev v podjetju v določenem obdobju in na
celotnem ali poljubno izbranem segmentu vašega poslovanja.
Gre za podporo in povezanost že obstoječih procesov in sistemov v podjetju in s tem za
znižanje stroškov s prihrankom časa za komunikacijo, izogibanju zamud v procesih, za
povečano zaznavanje možnih nepravilnosti, skrajšanje poslovnih procesov in
učinkovito merjenje rezultatov.
Vabimo vas, da si rezervirate čas za udeležbo na zanimivem dogodku, ki je za vse
udeležence brezplačen ter se prijavite s priloženo prijavnico.
Veselimo se srečanja na dogodku odpiranja novih poslovnih priložnosti in vas lepo
pozdravljamo!

---------------------------------------------------------------------------------------------

P R I J A V N I C A – ODPIRANJE NOVIH POSLOVNIH
PRILOŽNOSTI

(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 16.4.2018, na e-mail
tatjana.stinek@ozs.si)

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________
NASLOV: ______________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
____________________________________________________________
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VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. OSEBNO O OSEBNIH FINANCAH
v torek, 24. 4. 2018, ob 12. uri
Namen seminarja je izboljšati znanje posameznikov o osebnih financah in predstaviti, kako prepoznati dobre produkte ter se hkrati izogniti pastem slabih naložb.
Na seminarju, ki bo obogaten s konkretnimi primeri, boste med drugim izvedeli:
•
Kako učinkovito ravnati s svojimi prihodki?
•
Kakšna so tveganja, stroški in morebitne pasti posameznih finančnih produktov?
•
Konkretni odgovori na ključna vprašanja pri zavarovanjih in naložbah
Dogodek bo potekal 90 minut (do 13:30 ure) ter udeležencem ne nalaga nobenih obveznosti, je pa aktivno sodelovanje pri razpravi vsekakor dobrodošlo.
Udeležba je za vse udeležence brezplačna.

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail martina.recnik@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. OSEBNO O OSEBNIH FINANCAH
KDAJ:  24. 4. 2018 ob 12. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

Peter Pišek bo še naprej vodil sekcijo
za promet pri OZS
Na volilni skupščini sekcije za promet pri OZS dne 6.4.2018
so poslanci za predsednika sekcije izvolili Petra Piška, sicer dosedanjega predsednika sekcije. Med ključnimi nalogami njegovega prihodnjega 4-letnega mandata bodo
boj proti nelojalni konkurenci, dvig ugleda slovenskih
prevoznikov in izboljšanje razmer v prevozniški panogi.
»Nadaljevali bomo uspešno delo in velike projekte, ki smo
jih začrtali že v prejšnjem mandatu. Stroški za prevoznike
so skokovito narasli, soočamo se s hudo nelojalno konkurenco, zaradi česar imajo prevozniška podjetja slabše rezultate v minulih letih. Na tem področju bomo morali še
veliko postoriti,« je po izvolitvi dejal Peter Pišek, ki je tudi
obljubil, da bo še naprej ščitil interese slovenskih prevoznikov. Peter Pišek je prejel 37 glasov od 43 prisotnih poslancev skupščine, za protikandidata Mirana Jelena pa so

glasovali štirje poslanci. Tretji
kandidat Ivan Kamenšek se
skupščine ni udeležil, zanj
tudi ni glasoval nihče.
Sekcija za promet pri OZS
združuje okrog 3000 slovenskih prevoznikov in je med
najmočnejšimi
sekcijami
OZS. Peter Pišek si je za podPeter Pišek
predsednika sekcije za pro(Foto:
arhiv OZS)
met izbral Petra Mirta in Franca Seršena. Poleg omenjenih so bili za člane upravnega
odbora sekcije potrjeni še: Bogdan Semenič, Branko Cipot, Branko Tkalčič, Franc Selič, Gašper Rudl, Srečo Vidic,
Stanislav Čepon in Stefan Kocjančič.
APRIL 2018
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ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA
DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV
v sredo, 25.4.2018, od 10.00 – 13.15
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
 Informacije o delavnici:
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z
namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi
ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z
namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za
delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

 Program delavnice:
10.00-11.30
11.30-11.40
11.40-13.15

13.15

Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov (Mag. Mladen Markota,
dr.med.,IRSD)
Odmor
Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava
Dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja
pri delu (Roman Lubec, univ.dipl.inž.str., IRSD)
Zaključek

Udeležba na delavnici je brezplačna za vse udeležence.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------P R I J A V N I C A NA DELAVNICO
ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA
OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

(izpolnjeno prijavnico pošljite do 23.4.2018 na e-mail martina.recnik@ozs.si ali po faxu
(03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P., NASLOV: ________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: __________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
______________________________________________________________________
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec MAREC 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2018 1.659,27
€. (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur.l. RS 17/2018).

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2018 dalje znaša 842,79 € (Ur.l. RS 5/18).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2018 (Ur.l. RS št.
69/2017):

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAREC 2018 upoštevajte
22 delovnih dni - skupaj 176 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 €
na dan (Ul. RS 76/08).

668,44
668,44

1.700,00

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

16%
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%

5.908,93

1.911,95

+50% nad 5.908,93

5.908,93

1.911,95

+50% nad 5.908,93

nad 4.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2018:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

do
930,53

930,53

znaša splošna
olajšava v

1.109,74

1.109,74

543,32
275,22 + (1.660,18 –
(1,49601 x bruto dohodek))
275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 €.

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
1.4.2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), 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 8,59 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 25,78 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 € 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.
Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

21 (168)
19 (152)
22 (176)
19 (152)
21 (168)
20 (160)
22 (176)
22 (176)
20 (160)
22 (176)
21 (168)
19 (152)
248 (1984)

2 (16)
1 (8)
0
2 (16)
2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
0
1 (8)
1 (8)
2 (16)
13 (104)

23
20
22
21
23
21
22
23
20
23
22
21
261

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta - letno

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
3.302,70 €

Št. ur na
mesec
184
160
176
168
184
168
176
184
160
184
176
168
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v
delovnem razmerju
Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z
določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2018 znaša 54 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3. 2017 do 31.12.2017, znaša
824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66
eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2018
do 28.2.2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto
2016 znaša 1.584,66 eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2018
do 31.12.2018, znaša 878,55 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto
2017 znaša 1.626,95 €). (FURS)

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – MAREC 2018
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.626,95 EUR*

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

976,17

5.694,33

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

151,31

882,62

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,17

30,18

131,29

765,89

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

1,96

11,38

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
PP2017   1.626,95 =   976,16 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); 1.626,95 x 3,5 =  5.694,33 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.

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale
storitve medicine dela in športa
Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
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