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Javni razpisi
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Sklep o razpisu volitev v organe
OOZ Celje
za mandatno obdobje
2018-2022
7
Vabilo na seminarje

8

• NOVA GRADBENA ZAKONODAJA
• ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC  
l

Vabilo na 20 urno usposabljanje: 10

• PRIPRAVIMO SE NA VSTOP NA NEMŠKO
GOVOREČI TRG EU        
l

Obračun prispevkov in plač 11

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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Javni razpis za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom PUD 2016/2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
(v nadaljevanju sklad( je 19.1.2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 4/2018 objavil Javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.
Višina sredstev znaša: 3.900.000,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih
za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo
sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem
letniku. Izobraževalni programi srednjega strokovnega
izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Način oddaje vloge: Soprijavitelja na javni razpisa sta
tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v kateri
je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9.
2017.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7.
2018.
Celotno besedilo razpisa najdete na: http://www.
sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javnirazpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-zaizvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/, dodatne
informacije na tel.št. 01 43 41 510, e-pošta: pud@sklad-kadri.si.
Rok za oddajo vlog je 16. 2. 2018 do 23:59 ure.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne
poklice za šolsko leto 2018/2019
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom,
ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno
oddati od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018.
Objava razpisa: 30.1.2018 na spletni strani sklada http://
www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javnirazpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-zasolsko-leto-20182019-250-javni-ra/ in na portalu e-Uprava.
Rok prijave: od 15.6.2018 do vključno 20.9.2018. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.
Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR.
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih,
opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta
2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.
Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov
ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.
Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2018.
Pomembne informacije:
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in
štipendijo za deficitarne poklice;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje
pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.
Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.      elektrikar/električarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16.    izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.    gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka
21. steklar/steklarka
Dodatne informacije: e-pošta: deficitarne@sklad-kadri.
si, tel.št.: 01 434 10 81 in 01 434 15 77.
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Službena pot ali napotitev delavcev na delo v tujino?
Problematika ločevanja službene poti od napotitve še vedno v praksi predstavlja oviro. Opažamo, da ta povzroča
preglavice tako podjetjem kot samostojnim podjetnikom,
zato bomo v članku predstavili kriterije, ki jih je potrebno
upoštevati pri ločevanju službene poti od napotitve delavcev na delo v tujino. Pri opredelitvi napotitve delavcev
v tujino se je potrebno opredeliti na naslednje kriterije:
• vrsta dela delavca,
• končni uporabnik storitve,
• prihodek delodajalca,
• trg druge države in
• ostale okoliščine, ki opredeljujejo napotitev delavcev.
Kadar podjetje ali samostojni podjetnik opravlja storitve
v tuji državi v okviru svoje registrirane dejavnosti in ima
sklenjeno pogodbo s tujim naročnikom, ki mu bo storitev
tudi plačala, govorimo o čezmejnem opravljanju storitev.
Glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS št. 21/2013), ki so opredeljene v 208. in 209. členu,
se tovrstna dela smatrajo kot »Začasno opravljanje dela
v tujini«.
Torej v takih primerih gre za napotitev delavcev v tujino. Za delo v tujini pa ti delavci, ki bodo izvajali dela iz
pogodbenih del s tujim naročnikom, ki so plačljive narave potrebujejo obrazec A1 po 12. členu ali 13. členu in
sicer po EU Uredbi 883/2004 in njeni izvedbeni Uredbi

PRIZMA – FLEKS d.o.o.
IZDELAVA ELEKTRO MATERIALA
- 40% popust za plačilo v 15 dneh

Kontakt: 041 621 540,
drago.setnikar@siol.com
več na: http://www.prizma-ﬂex.com/
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987/2009. Pri napotitvah delavcev v tujino je obrazec A1
obvezen dokument, ki ga morajo napoteni delavci imeti ves čas opravljanja čezmejnih storitev pri sebi. Z njim
dokazujejo, da so v državi prebivanja vključeni v socialno
zavarovanje. Enaki kriteriji za prepoznavo čezmejnega
opravljanja dela veljajo tudi za samostojne podjetnike
brez zaposlenih oseb.
V praksi se za namene razlikovanja službenega potovanja
in napotitve delavcev upoštevajo enaki kriteriji, ki so našteti pri napotitvah delavcev, a se ti po vsebini razlikujejo,
ko gre za presojo službene poti. Ti kriteriji nam služijo le
kot pripomoček, da lahko presodimo celovito okoliščino
posameznega primera.
Službena pot je delo, ki je nujno potrebno za obstoj in
opravljanje dejavnosti podjetja ali samostojnega podjetnika. V takih primerih se za tovrstna dela ne pričakuje
plačila iz tujine, saj zaposlena oseba ne izvaja storitev,
ampak se udeleži na primer sestanka, ki je nujno potreben za pridobivanja del v tujini. V takem primeru se zaposleno osebo pošlje na službeno pot, ker v začetni fazi
pridobivanja del še ne vemo ali bomo sploh pogodbo s
tujim naročnikom sklenili. Kot smo že v začetku opozorili
pa je potrebno pri ločevanju službene poti od napotitve
delavcev vedno vsak primer presojati posamično in ne na
splošno.
Vir:Zdenka Bedekovič, OZS

Terme Dobrna d.d.

UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA
- 25 % popust na kopeli v hotelu Vita in Zdraviliškem
domu,
- 25 % popust na kopanje in savnanje v bazenih
Hotela Vita (od ponedeljka do četrtka),
- 15 % popust na kopanje in savnanje v bazenih
Hotela Vita (od petka do nedelje).
Več na spletni strani: http://www.terme-dobrna.si
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INFORMATIVNI ČLANEK SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Nova pristojnost FURS od 1.1.2018 dalje - rekel globo. Globa za storjeni prekršek znaša od 450 EUR
do 20.000 EUR, odvisno od velikosti in statusa delodajalsankcioniranje zaradi neizplačila plač
Finančna uprava RS (FURS) je z letom 2018 na podlagi novega 134. a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – ZPIZ-2, poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o
prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih v postopku
nadzora ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na
katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno
varnost (v nadaljevanju: REK obrazci), niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.
Davčnim zavezancem – delodajalcem, ki ne izplačujejo
plač v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, to je
do 18. v mesecu za pretekli mesec, in posledično ne predlagajo REK obrazcev, na katerih obračunajo prispevke,
svetujejo, da to storijo čim prej in se izognejo prekršku.
Če delodajalec REK obrazca ne predloži, ker ne izplača
plače, bo FURS delodajalca sankcioniral skladno z novo
določbo ZPIZ-2.
V mesecu februarju bodo uslužbenci FURS, tudi z
vključitvijo mobilnih enot, izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v
zvezi z izplačili plač. Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale, ali delodajalci, ki REK obrazcev niso
oddali, dejansko tudi niso izplačali plač.
Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni
prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku.
Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da REK obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec plač zaposlenim
ni izplačal, bo FURS, po novem, takšnega delodajalca na
podlagi določila 134. a člena ZPIZ-2 sankcioniral in mu iz-

ca. Z globo od 450 EUR do 2.000 EUR pa se kaznuje tudi
odgovorna oseba delodajalca. (Vir: FURS)

Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom - poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe
Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki
za fizične osebe je od 19.1.2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje
obrazce, napovedi, ugovore, obračune:
1. Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
2. Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe,
prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
3. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter
investicijskih kuponov
4. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v
Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
5. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
6. Napoved za odmero dohodnine od dividend
7. Napoved za odmero dohodnine od obresti
8. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve
izvedenih finančnih instrumentov
9. Napoved za odmero dohodnine
10. Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Pomembno je, da se bo proces poenostavitve dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval tudi v prihodnje.
Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja
vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov. (Vir: FURS)
Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska: Martina Rečnik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija
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Seja skupščine OOZ Celje
Konec januarja so se na 7. redni seji sestali poslanci skupščine OOZ Celje. Obravnavali in sprejeli so program dela
zbornice za leto 2018 ter Sklep o razpisu volitev o organe
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje za mandatno obdobje 2018 – 2022.
Podrobneje so se seznanili z izvajanjem projekta SPOT
svetovanje Savinjska v prihodnjih petih letih ter z aktivnostmi Upravnega odbora OZS, katerega člana sta predsednik zbornice Miran Gracer in predsednik sekcije za
promet Peter Pišek.

Foto: arhiv OOZ Celje

Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov
z družinami 2018

Foto: E.M., OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v soboto, 27.
januarja 2018, na Kopah organizirala tradicionalno Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2018.
Vrhunec dogodka je tudi tokrat bila »prijateljska tekma
v smučanju med obrtniki in podjetniki«, tekmovali pa so
lahko tudi otroci. Športno-družabni dogodek s 655 udeleženci je popestrilo tekmovanje 7 ekip OOZ in OZS v
kuhanju golaža. Območno obrtno-podjetniško zbornico
Celje je zastopalo 30 članov z družinami in zaposlenimi.
V spustu s pležuhi v spremljevalnem programu je v kategoriji otroci dosegla tretje mesto hči našega člana Lucija
Strenčan.

Sekcija za gostinstvo in turizem – aktualno
1. V Odredbo o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev
tujca ni vezana na trg dela, so po novem dodali tudi poklic KUHAR/KUHARICA
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je od MDDSZ
zahtevala, da v Odredbo o določitvi poklicev, v katerih
zaposlitev tujca ni vezana na trg dela umesti gostinske
poklice - kuhar, natakar, receptor in sobarica. Z veseljem
vam sporočamo, da je bila v Uradnem listu št 5/2018
(stran 654) objavljena Odredba o dopolnitvi Odredbe o
določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na
trg dela, kamor so po novem med drugim dodali poklic:
Kuhar/kuharica (koda 5120). Gre zagotovo za dobrodošlo
in pomembno novost ter velik uspeh sekcije za gostinstvo in turizem, saj bo tako omogočeno lažje zaposlovanje tujcev.
Drugače pa je v razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. V razpisu za
pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto
2018/2019, ki je bil objavljen konec januarja, ni gostinskih poklicev, in sicer zaradi povečanja vpisa dijakov v gostinske šole in zaradi premajhnega števila evidentiranih
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potreb delodajalcev po gostinskih delavcih na Zavodu RS
za zaposlovanje.
2. Razpisi in povabila STO – več na spletni strani https://
www.slovenia.info/razpisi-sto
Poziv za podelitev priznanja Snovalec 2018
Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Snovalec za spodbujanje promocije
in uresničitev novih idej – invencij v turizmu. Tudi letos
je za najbolj obetavne ideje s področja turizma na voljo
15.000 evrov. Lani https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/
vzhajajoce-zvezde-slovenske-inovativnosti so nagrado
prejeli kar štirje projekti, ki so uresničili svojo idejo: Aktivni turizem za gibalno ovirane, Kulinarično popotovanje z
muzejskim vlakom, Plezalne počitnice na Kraškem robu
ter Legenda o zmaju in pehtranu.
Poziv Snovalec 2018 je objavljen na novem portalu inovativnosti http://airth.global/. Na pozivu kandidirate
tako, da svojo inovacijo vpišete na portal. Rok za prijavo
je 26.2.2018 do 23.59. (Vir: Vlasta Markoja, OZS)

INFORMACIJE OOZ CELJE
Na podlagi 16. in 17. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, sprejetega na 2. redni seji Skupščine
OOZ Celje dne 8.4.2015 ter predloga Organizacijsko-kadrovske komisije Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje na svoji 7. redni seji dne 31.1.2018 sprejela

S K L E P

o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
za mandatno obdobje 2018 - 2022
I.
S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne
obrtno-podjetniške zbornice Celje (v nadaljevanju OOZ
Celje) za mandatno obdobje 2018 - 2022.
II.
V organe OOZ Celje so lahko izvoljeni oziroma imenovani ter v njih delujejo le predstavniki aktivnih članov iz 2.
odstavka 11. člena Statuta OOZ Celje. Aktivni člani so vse
fizične in pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.
POSLANCI SKUPŠČINE OOZ CELJE
III.
Poslance v Skupščino OOZ Celje volijo oziroma imenujejo sekcije iz vrst svojih članov. Pri imenovanju poslancev
morajo upoštevati določila 1. in 2. odstavka 14. člena Statuta OOZ Celje.
IV.
Sekcije za Skupščino OOZ Celje izvolijo naslednje število
poslancev:
• sekcije z najmanj 10 člani izvolijo enega poslanca
• manjše sekcije do 10 članov se panožno združijo
• večje sekcije imajo na 15 članov po enega poslanca,
vendar ena sekcija največ tri poslance.
V.
Imena poslancev za Skupščino OOZ Celje, določena v
skladu s III. in IV. točko tega sklepa, je potrebno posredovati Organizacijsko-kadrovski komisiji OOZ Celje do
vključno 30.9.2018. Sklepu sekcije je potrebno priložiti
pisno soglasje poslanca.
KANDIDATI ZA IZVOLITEV V ORGANE OOZ CELJE
VI.
S tem sklepom se razpisujejo tudi volitve v organe OOZ
Celje, in sicer za:
• predsednika OOZ Celje
• člane nadzornega odbora OOZ Celje.
Predloge kandidatov je potrebno posredovati Organizacijsko-kadrovski komisiji OOZ Celje do vključno 30.9.2018.
Priložiti je potrebno pisno soglasje kandidatov.

VII.
Na podlagi predlogov Organizacijsko-kadrovska komisija
pripravi kandidatne liste za člane organov OOZ Celje ter
jih predloži upravnemu odboru OOZ Celje najkasneje do
30.10.2018.
Pri pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Celje
Organizacijsko-kadrovska komisija presoja ustreznost
kandidatov glede na določila Statuta OOZ Celje, sprejete
kriterije in pogoje, ki jih mora kandidat izpolnjevati.
Organizacijsko-kadrovska komisija kandidatne liste predloži Upravnemu odboru OOZ Celje, le-ta pa novoustanovljeni Skupščini OOZ Celje.
VIII.
Novoustanovljena Skupščina OOZ Celje se mora sestati
na svoji prvi seji najkasneje do konca decembra 2018,
kjer v skladu s tem sklepom in Statutom OOZ Celje opravi
izvolitev predsednika OOZ Celje ter treh (3) članov Nadzornega odbora OOZ Celje.
Skupščina OOZ Celje na predlog predsednika OOZ Celje,
ki je kot predsednik Upravnega odbora OOZ Celje mandatar za sestavo le-tega, imenuje člane Upravnega odbora OOZ Celje.
IX.
Upravni odbor in Organizacijsko-kadrovska komisija OOZ
Celje skrbita za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem sklepu in dajeta navodila in pojasnila v zvezi
z izvedbo le-teh.
X.
Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov OOZ
Celje preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov
organov OOZ Celje.
XI.
Ta sklep se objavi v glasilu Informacije.
Št.: 2180105-MR
		
Datum: 31.1.2018					
			
							
		
Predsednik OOZ Celje
							
			
Miran Gracer,l.r.
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VABILO NA SEMINAR

NOVA GRADBENA ZAKONODAJA

IN STROKOVNE SMERNICE NA PODROČJU SUHOMONTAŽNE GRADNJE
v sredo, 14.2.2018, ob 15.00
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

V sodelovanju z OZS in GIZ Suha gradnja vas vabimo, da se udeležite izobraževanja, namenjenega
podjetjem, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, zaključnimi deli v gradbeništvu, krovstvom, stavbnim
kleparstvom, tesarstvom, strojnimi in elektro instalacijami ipd. Prvi del srečanja bo namenjen
predstavitvi najpomembnejših novosti Gradbenega zakona, v nadaljevanju programa pa se bomo posvetili
strokovnim temam, ki jih bosta udeležencem predstavili podjetji Armstrong in Fermacell. Sledilo bo
predavanje o obračunavanju suhomontažnih del. Pod okriljem podjetij Armstrong in Fermacell bomo po
končanem strokovnem delu ob pogostitvi nadaljevali z druženjem.
Program in predavatelji:
15:00 – 16.30
16:30 – 16.40
16.40 – 17.40
17.40 – 17.45
17.45 – 18.45
18.45 – 18.50
18.50 – 19.30
19:30 -

Predstavitev glavnih novosti Gradbenega zakona (Janko Rozman, OZS)
Odmor
Sistemi kovinskih stropov (Edvard Plut, Armstrong)
Odmor
Fermacell suhomontažni sistemi + novosti v programu: Fermacell Design, Fermacell
Acoustic, Fermacell Aestuver- protipožarni sistemi Predstavitev novosti Fermacell
(Juraj Perčič, Fermacell)
Odmor
Normativi, pravila in obračun suhomontažnih del (Mladen Dandić, predsednik GIZ Suha
gradnja, Janko Rozman, OZS)
Pogostitev in druženje (pokrovitelja Armstrong in Fermacell)

Pogoji udeležbe: udeležba je za člane OZS in za člane GIZ suha gradnja brezplačna, za ostale udeležence pa
znaša 30 € (z vključenim DDV).
Dodatne informacije: OOZ Celje, Simona Zupanc, 03 425 22 74.

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

P R I J A V N I C A – NOVA GRADBENA ZAKONODAJA

(prijavnico pošljite do 12.2.2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71)
PODJETJE/S.P, NASLOV:

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: ___________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _______________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _______________________________________________________________
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO
ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC
v četrtek, 22.2.2018, ob 12. uri
v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
Na delavnici boste spoznali osnove računovodstva in financ, ki jih mora poznati vsak, ki začne ali pa se
odloča za vstop na samostojno podjetniško pot. Vsebina:
• Knjigovodske listine (vrste, vsebina, pomen)
• Dvostavno, enostavno knjigovodstvo, normiranci
• Zaloge, terjatve, stroški (definicija, pomen)
• Davčna blagajna, vezana knjiga računov
• Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (osnove, pomen in enostavno razumevanje)
• Prispevki podjetnikov (višina, vrste, določitev zavarovalne osnove)
• Obračun plač (strošek delodajalca na konkretnem primeru)
• Računovodska in davčna poročila (vsebina, splošna razlaga)
Izvajalka: Saša Pirman, izkušnje ima kot direktorica finančno računovodske službe, samostojna podjetnica,
specializirana za poslovno svetovanje, naložbe in finančno poslovanje MSP.
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov
simona.zupanc@ozs.si do 21.2.2018. Dodatne informacije: Martina Rečnik, 03 425 22 72. Vljudno

vabljeni!

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

P R I J A V N I C A - ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 21.2.2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P, NASLOV:

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: _____________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _________________________________________________________________
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA 20 URNO USPOSABLJANJE:
»PRIPRAVIMO SE NA VSTOP NA NEMŠKO GOVOREČI TRG EU«
Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem, ki jih
zanima nemško govoreči trg EU. Pogoj za udeležbo je osnovna raven znanja nemškega jezika (A1) in
obveznost udeležbe vseh 20 ur usposabljanja (s podpisom prijavnice se zavezujete k rednemu obiskovanju
celotnega tečaja).
Program je zasnovan tako, da boste udeleženci aktivno sodelovali vseh 20 ur, razdeljenih na 5 tedenskih
srečanj ob četrtkih od 8. do 11. ure in sicer v terminih: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. in 5.4. 2018
Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Vsebina usposabljanja:
Po usposabljanju boste udeleženci znali :
• nemško govoreči trgi v EU
• poslovna kultura v nemško govorečih državah v • predstaviti sebe in svoje podjetje ter
dejavnosti,
EU
• vzpostaviti stik s poslovnimi partnerji in se
• priprava predstavitve podjetja v nemškem
dogovoriti za posel
jeziku
• poslovna komunikacija v nemškem jeziku
Izvajalka: Greta Jenček, samostojna podjetnica z 8 let novinarskih izkušenj, 25 let pedagoških izkušenj (od
tega več kot 10 let v izobraževanju odraslih), 17 let sodna tolmačka za nemški jezik in 5 let urednica na
mednarodnih učbeniških projektih
Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski
naslov simona.zupanc@ozs.si do 20.2.2018. Dodatne informacije: Martina Rečnik, 03 425 22 72.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R I J A V N I C A – PRIPRAVIMO SE NA VSTOP NA NEMŠKO
GOVOREČI TRG EVROPSKE UNIJE
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 20.2.2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P, NASLOV:

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: _____________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _________________________________________________________________
Podpis: ____________________________
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec JANUAR 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2017
1.756,95 €. (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

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 JANUAR 2018 upoštevajte 21 delovnih dni in 2 praznika - 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).

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
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja
vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno
28.2. 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.
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).
Za izplačila od 1.3.2018 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v
višini 54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi
povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017). (FURS)

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

Prehodni davčni

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.584,66 EUR*

podračun

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

950,80

5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

147,37

859,68

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

84,15

490,85

231,52

1.350,53

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

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

127,88

745,99

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,95

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,95

5,55

1,90

11,10

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,33

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,57

3,33

1,90

11,09

Skupaj drugi prisp.

3,80

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

363,20

2.118,71

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od  
PP2016 1.584,66 EUR = 950,80 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.
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