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• NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI
JIH DOLOČA UREDBA O RAVNANJU Z
EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO     7
• KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA
PODATKOV NA RAČUNALNIKU
8
• VARSTVO PRI DELU –
USPOSABLJANJE IN IZPIT    
9
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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Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti ima
razširjeno veljavnost
v Uradnem listu RS št. 30/2018 dne 26.4.2018 je bil objavljen sklep, da se ugotovi razširjena veljavnost KP za
gradbene dejavnosti na vse delodajalce, ki opravljajo
eno izmed sledečih dejavnosti kot glavno dejavnost:
– 23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke, drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
– 23.510 Proizvodnja cementa
– 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
– 42.910 Gradnja vodnih objektov.
To pomeni, da vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost
opravljajo eno od zgoraj navedenih, zavezuje KP za
gradbene dejavnosti.
V kolikor delodajalec kot glavno dejavnost  opravlja eno
izmed spodaj navedenih, ga zavezuje KP za gradbene
dejavnosti le, če je član podpisnic te kolektivne pogodbe (GZS, ZDS) ali če se je z delavcem tako dogovoril v
pogodbi o zaposlitvi.

8.110
Pridobivanje kamna
8.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
C Industrija gradbenih materialov:
23.520
Proizvodnja apna in mavca
23.610
Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo
23.620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo
23.63
Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.640
Proizvodnja malte
23.690
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca
23.700
Obdelava naravnega kamna
F Gradbeništvo:
41.
Gradnja stavb
42.
Gradnja inženirskih objektov
(razen 42.910)
43.
Specializirana gradbena dela
Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Javno povabilo ZRSZ:
aktivni do upokojitve
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v naši
evidenci in vam jih predlagamo za vključitev. Subvencija
znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim
časom. Izplačamo jo v dveh delih: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. Delovno razmerje
mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zaposlitve spremljamo vsaj 24 mesecev. Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas,
vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu
z odločbo o invalidnosti. Pred oddajo ponudbe na javno
povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov
za prosto delovno mesto. Ponudbe oddate elektronsko
najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.
Ciljne skupine brezposelnih:
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v naši
evidenci. Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica,
izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali
prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za
brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.
Višina subvencije:
• do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom
(40 ur na teden) oziroma
• sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z

odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas oziroma
najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Zaposlitve
spremljamo najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno
ali starostno upokoji, ste upravičeni do sorazmernega
dela subvencije.
Kdo se lahko prijavi?
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci,
ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v
Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega
v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.
Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred
oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.
Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno
skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine
brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno
od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna
zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti
sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah. (vir:www.ess.gov.si)
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Ali bo ukinjeno prehodno obdobje na področju prostega
gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih
članov se sprašujejo podjetniki v Sloveniji?
V zadnjem času je to najpogostejše vprašanje predvsem
tistih podjetnikov, ki zaposlujejo hrvaške državljane ter
podjetnikov v obmejnih podjetij s Hrvaško katerim primanjkuje vseskozi delovna sila. S pomočjo hrvaških državljanov si predvsem slovenska podjetja na obmejnih
območjih s Hrvaško pomagajo zapolniti manjkajočo delovno silo, ki jih v nekaterih obmejnih podjetjih kronično
primanjkuje ter na ta način ohranjajo svoje posle s tujimi
partnerji in s tem tudi svoja podjetja pri življenju.  Predlog
zakona je podaljšanje prehodnega obdobja na področju
prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov za nadaljnje dveletno obdobje, to
je do 30. junija 2020. To pa pomeni, da bo zaposlovanje
državljanov Republike Hrvaške in njihovih članov še vedno odvisno od stanja na trgu dela v Republiki Sloveniji.
Naj omenimo, da gre le za predlog zakona, ki pa je še
v zakonodajnem postopku.
Ne glede na to, da je v Sloveniji prišlo do izboljšanja
splošne situacije na trgu dela, je v ospredju predvsem
želja za zagotovitev nadaljnjega stabilnega delovanja
slovenskega trga dela v prihodnjih dveh letih. Čeprav se
kažejo izboljšave na trgu dela v Sloveniji, žal podjetniki

ne najdejo ustreznega kadra za zaposlitev v svoji dejavnosti, ko se pojavi potreba po njej. To problematiko podjetniki rešujejo na različne načine. Eden od teh načinov
je vsekakor zaposlitev tujca. Ker se slovenska obmejna
podjetja s Hrvaško srečujejo s to problematiko redno si
podjetniki želijo, da lahko zaposlijo hrvaškega državljana
brez delovnega dovoljenja, ko potrebujejo delovno silo
oziroma ko se pojavi potreba po njej, kadar ni teh na voljo
v Sloveniji.    
Kljub predlogu, ki je v zakonodajnem postopku bo zbornica vztrajala, da se prehodno obdobje za zaposlovanje
hrvaških državljanov ukine, kajti naši podjetniki se srečujejo s pomanjkanjem delovne sile na vseh področjih.
Če želimo ohraniti slovenska podjetja tudi na obmejnih
območjih morajo ti imeti ustrezen kader s katerimi bodo
tudi v naprej ustvarjali dobiček in ohranjali svoja podjetja
pri življenju. V nasprotnem primeru pa lahko taka administrativna ovira kot je pridobivanje ustreznih delovnih
dovoljenj za hrvaške državljane v bodoče povzroči pomanjkanje ustreznega kadra in s tem tudi zapiranje podjetij ali pa  celo selitev njihove dejavnosti v tujino.
							
Zdenka Bedekovič, OZS

Odpiranje poslovnih priložnosti
na SPOT svetovanje SAVINJSKA
Ena izmed aktivnosti projekta SPOT je tudi odpiranje
poslovnih priložnosti na način, da se podjetje predstavi
potencialnim poslovnim partnerjem. Tokratni dogodek
je bil namenjen predstavitvi sodobnega spletnega orodja
CONTROL+ za spremljanje in nadzor zastavljenih ciljev v
podjetju, javnem zavodu ali drugi obliki poslovnega subjekta v določenem obdobju na celotnem ali poljubno
izbranem segmentu njegovega poslovanja.
Orodje je predstavilo Podjetje PINLAB, informacijske rešitve, d.o.o., iz Celja, ki je bilo letos izbrano med 20 TOP ten
na Dunaju  v svetovni konkurenci na področju informacijskih rešitev in deluje v skladu s svojim sloganom Start
small, start simple. Dogodek, ki so se ga udeležila zainteresirana podjetja iz regije, je potekal na sedežu SPOT
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svetovanje SAVINJSKA na Območni obrtno-podjetniški
zbornici Celje v sredo, 18.4.2018. Udeleženci dogodka so
se seznanili z orodjem, ki omogoča podporo in povezanost že obstoječih procesov in sistemov v podjetju.
S predstavljenim orodjem omogočimo v podjetju znižanje stroškov, ker prihrani čas za komunikacijo, izogibanje
zamud v procesih, povečano zaznavanje možnih nepravilnosti, skrajšanje poslovnih procesov in učinkovito merjenje rezultatov.
Primož Kristan, Tero plus, d.o.o.: »Predstavitev programske opreme Control+ podjetja Pinlab je bila zelo
poučna. Programski paket je primeren za širšo uporabo
v podpori poslovnih procesov v prodaji, trženju in pro-

INFORMACIJE OOZ CELJE
jektnemu vodenju. Razmišljamo o nadaljnjih pogovorih
s predstavniki podjetja Pinlab. Vsekakor pozdravljam organizacijo tega in podobnih dogodkov v okviru projekta
SPOT.«
Jure Pišek, Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o.: »Pred dogodkom si nisem predstavljal, da bo spletno orodje tako
uporabno. Ugotovil sem, da je zanimivo za naše podjetje,
ki se ukvarja z logistiko in zaposluje preko 80 ljudi. Predvidevam, da nam v podjetju lahko zelo koristi predvsem za
sledljivost in  notranjo organizacijo poslovanja.«
Jasna Rihter, Pinlab d.o.o.: »Sredina predstavitev v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA je bila odlična

priložnost za nas, da se predstavimo podjetjem in jim
damo vpogled v našo programsko rešitev in njeno uporabo v poslovnih procesih. Na ta način podjetja pridobijo
informacije o novih produktih, ki obstajajo na trgu in o
tem, kako jim takšna programska orodja lahko pomagajo
pri bolj uspešnem poslovanju. Da je naša rešitev res inovativna in napredna dokazuje tudi to, da smo bili izbrani
izmed 200+ startupi iz 20 držav in se bomo predstavili na
največji Slovenski konferenci novosti PODIM v Mariboru,
kamor pridejo investitorji iz celotnega sveta.«
Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Mag. Tatjana Štinek

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

Slovensko turški poslovni večer v Celju
V četrtek, 19. aprila 2018, je v Hotelu Evropa v Celju potekal večer z zanimivimi gosti v organizaciji CELJE INTERNATIONAL v sodelovanju s SLOVENSKO – TURŠKIM
POSLOVNIM KLUBOM. V uvodnem delu je vse prisotne,
ki so do zadnjega kotička napolnili srednjeveški stolp
hotela, nagovoril Miloš Rovšnik, pooblaščenec župana
Mestne občine Celje. Udeležence je seznanil tudi o sodelovanju Mestne občine Celje in mesta Gaziantep iz Turčije
ter o pobudi, da bi sodelovanje med mestoma nadgradili
z gospodarskim sodelovanjem.
Pogovore z gosti Mizyal Karabiber Naracoglu - častno
konzulko Republike Slovenije v Turčiji in podjetnico, Gamze Dogan – ekonomsko svetovalko, Tomažem Benčina - predsednikom uprave Cinkarne Celje, Srečkom
Pirtovškom, predsednikom Slovensko – turškega poslovnega kluba in Primožem Puciharjem - direktorjem
družbe Pucihar je vodil vodja projekta Celje International
Primož Kristan. Tematika pogovora je bila osredotočena
na izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Turčiji, kako
začeti poslovati na turškem trgu, poslovne priložnosti in
za turška podjetja v Sloveniji. Na kratko je bil predstavljen
turški trg in poslovna kultura, skupne poslovne priložnosti ter vlaganja turških in slovenskih podjetij. Po uradnem
delu je v sproščenem vzdušju potekalo druženje udeležencev, ki so imeli priložnost spoznati potencialne poslovne partnerje iz obeh držav.
Katarina Hohnjec, Hobyles d.o.o.: »Zagotovo je dobro,
da se organizirajo tovrstni dogodki in da izvemo, kakšno
je stanje na drugih trgih. Želim si, da bi dobili še več konkretnih predlogov za sodelovanje med podjetji.»
Alenka Vodončnik s.p.: »Tovrstni dogodki so priložnost
za ustvarjanje novih poslovnih povezav in mreženja tako
doma kot v tujini. Že na samem dogodku smo vzpostavili povezave za sodelovanje v prihodnosti.«

Skrajno desno Mizyal Karabiber Naracoglu
(foto: arhiv OOZC Celje)
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Grafotehna – TT proizvodnja in trgovina, d.o.o. 25 letna tradicija poslovanja
Uspeh 25 letnega delovanja družinskega podjetja iz Celja
temelji na predanem delu celotne družine in sodelavcev,
strokovnemu znanju, izpopolnjevanju ter tehnološkem
posodabljanju kar vodi k rasti, razvoju in konkurenčnosti podjetja na trgu. Podjetje se je v obliko, kot obstaja
danes, razvilo iz družinske obrti iz leta 1993. Temelje podjetja je postavil direktor  Ignac Trobiš, ki je svoje izkušnje
pridobival na celotni karierni pot od vajenca do direktorja
ter opravljal dela od strokovnih do organizacijskih tako v
malem kot velikem podjetju.
Ignac Trobiš: »V času pred samostojno podjetniško potjo
sem pridobil veliko znanja in izkušenj. Ugotovil sem, da je
mogoče  v majhnem podjetju hitreje uvajati spremembe
in se prilagajati kupcu. Glede na to, da v Celju in vsej savinjski regiji takrat ni bilo nobenega izvajalca na področju
toplotnega tiska v grafični dejavnosti, sem v tem prepoznal priložnost za ustanovitev svojega podjetja. Ta vrsta
tiska namreč predstavlja dodatno obdelavo obstoječih
tiskovin in jim daje dodano vrednost.«
Od samega začetka poslovanja so v delo vpeti tudi žena
in oba sinova. Začeli so v domači garaži, ki pa je kar hitro postala premajhna. Že v prvih dveh letih so povečali
strojni park in ponudbo razširili z več različnimi storitvami
na področju tiska. Podjetje nudi storitve tiskarnam, ki se
niso specializirale na vseh področjih dodelave tiskovin in
drugim kupcem. Opravljajo storitve kot so toplotni tisk in
slepi, izsekovanje, strojno in ročno lepljenje, kuvertiranje
in nanosi posebnih lepil in trakov. Izdelujejo tudi posebno embalažo v manjših serijah po naročilu kupca tudi za
živilsko industrijo. Ignac Trobiš: »Vedno sem bil za nove
izzive in sem pridobival informacije, ki so izrednega pomena v poslovanju majhnega podjetja. Pri poslovanju se
je nekako potrebno znajti in nikoli obupati: biti praktičen
in inovativen ter stalno nadgrajevati tehnološke postopke in poslovne procese.«
Direktor, ki je sam skonstruiral več strojev za proizvodnjo
pravi, da se je  konservativen način investiranja z kar največjim obsegom lastnega kapitala, izkazal kot izredno
dober in varen način širjenja obsega proizvodnje. Že v
samem začetku poslovanja se je podjetje preselilo v poslovne-proizvodne prostore v Trnovljah, ker poslujejo še
danes in so jih še razširili z dokupom na 1000 m2. To jim
omogoča nadaljnji razvoj podjetja.
Pretežno delajo za slovenski trg, 20% obsega poslovanja predstavlja posredni izvoz v države EU. V podjetju,
ki zaposluje 8 sodelavcev med   katerimi sta tudi sinova
Aleš in Klemen, posvečajo posebno pozornost razvoju in
kvaliteti storitev. Ignac Trobiš: » Oba z ženo sva vesela, da
bosta sinova nadaljevala tradicijo družinskega podjetja.
Verjameva, da bosta pri tem uspešna, saj sta si že do sedaj
pridobila veliko izkušenj.«
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Družina Trobiš, foto I.Trobiš

Stroj iz začetka poslovanja, foto: I.Trobiš

Redno spremljajo podjetniške spodbude, pridobivajo informacije preko OOZ Celje in SPOT svetovanje SAVINJSKA.
Udeležujejo usposabljanj in izobraževanj ter obiskujejo
specializirane sejme. Podjetje je družbeno odgovorno in
zelo vpeto v lokalno okolje s podporo različnim društvom
v okviru krajevne skupnosti, za kar je prejelo več priznanj.
Ignac Trobiš, predsednik sekcije grafičarjev in poslanec v
skupščini OOZ Celje: «Že dolga leta aktivno sodelujem v
organih OOZ Celje, ki nudi nam obrtnikom in podjetnikom pravo podporo pri poslovanju. Veseli me, da je na
OOZ Celje sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA, saj bom
imel priložnost predstaviti svoje izdelke in storitve vsej
regiji v okviru načrtovanega razstavnega prostora.«

INFORMACIJE OOZ CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO

NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI JIH
DOLOČA UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN
ODPADNO EMBALAŽO?
V TOREK, 15.5.2018, OB 11.00

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE
Ste preverili ali imate obveznosti iz naslova spremembe zakonodaje o ravnanju z embalažo? Proizvajate izdelke, ki jih
zapakirate, ste uvozniki ali pridobitelji embaliranega blaga za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe? V tem primeru ste
zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje naslednjem letu, ne glede na količine uporabljene embalaže.
Na seminarju boste izvedeli več o obveznostih in načinih izpolnjevanja le teh. Pogledali pa bomo tudi zakonske zahteve,
ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava
načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.)
Vsebina: Novosti Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:
•
Kdo je embaler?
•
Kdo je proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže?
•
Kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže?
•
Kdo so po novem zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje o embalaži?
•
Obveznost registracije zavezancev ali vpisa v evidenco?
•
Primarna embalaža, sekundarna, terciarna embalaža, kaj so nosilne vrečke?
•
Embalaža in servisna embalaža, razlike.
•
Praktični primeri iz posameznih dejavnosti.
•
Novosti glede zelo lahkih plastičnih vrečk in dajanja v promet
•
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje
evidenc, izdelava potrebne dokumentacije, ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, poročanje na ARSO, pooblastila
zbiralcem oz. predelovalcem za izpolnjevanje elektronskega evidenčnega lista, samostojno izpolnjevanje
elektronskih evidenčnih listov in pogoji …)
•
Vprašanja in odgovori
Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja,
izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava
revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev ipd.,
piše pa tudi strokovne članke.
Delavnica bo trajala 3 ure, udeležba je brezplačna za vse udeležence. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski
naslov simona.zupanc@ozs.si do 14. 5. 2018 oziroma do zasedbe mest. Vljudno vabljeni!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P R I J A V N I C A – NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI JIH DOLOČA UREDBA
O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO?
(izpolnjeno prijavnico pošljite do 14. 5. 2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
NAZIV/FIRMA PODJETJA/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
VABILO NA DELAVNICO

KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA
PODATKOV NA RAČUNALNIKU?
V ČETRTEK, 31. 5. 2018, OB 12.00 uri

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE
Če pogledamo v zgodnje začetke uporabe osebnih računalnikov za poslovno in osebno rabo so se ti razvijali
skokovito hitro, večajo se zmogljivosti, večajo se hitrosti, oprema je zanesljivejša, pojavljajo se dodaote vrtse
naprav kot so tablice, pametni telefoni in tako naprej. Svet se digitalizira vedno bolj, tako poslovni kot osebni. S
tem raste tudi količina podatkov, vedno manj je papirja in podatkov fizični obliki. Projekti, dokumenti, posnetki,
fotografije in drugi podatki postajajo vedno večji, obširnejši in vedno bolj digitilazirani. Naš odnos in delo z njimi
pa ostaja nekako enak. Ste kdaj pomislili, kaj bi pomenilo za vas, če nekega dne vseh teh pomembnih podatkov in
dokumentov naenkrat nimate več?
Imate arhivo? Imate varnostne kopije? Ste razmišljali, kaj bi ta popolna izguba pomenila za vaše poslovanje? Si
upate to preračunati v finačne številke?
Delavnica je namenjena praktičnemu pregledu nevarnosti, ki prežijo na vaše podatke, pregled trenutnega stanja,
pregled rešitev in dobrih praks v izogib tovrstnim situacijam.
Vsebina delavnice:
• Praktično varovanje digitalnih podatkov in računalniške opreme.
• Postopki, ki zagotovijo varnost podatkov v podjetju.
• Kaj lahko in kaj NE smemo početi pri delu z računalniškimi podatki.
• Koliko stane podjetje ali posel, če pride do izgube podatkov?
• Koliko stane podjetje, če pridejo podatki v napačne roke ?
• Kratek pregled računalniške opreme oziroma rešitev za arhviranje in varovanje podatkov varnostne kopije.
Izvajalec je Sebastijan Jug, direktor podjetja Ekspera360 d.o.o., informacijske tehnologije.
Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 ure je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na
elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do torka, 29. 5. 2018. Vljudno vabljeni!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P R I J A V N I C A – KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA PODATKOV NA RAČUNALNIKU?
(izpolnjeno prijavnico pošljite do torka, 29.5.2018, na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
NAZIV/FIRMA PODJETJA/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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VABIMO VAS K UDELEŽBI …
VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 7.6.2018, ob 17.00 na OOZ Celje
Predavateljica Simona Karo Gajšek, dipl.san.inž. , KOVA d.o.o. vam bo predstavila naslednjo vsebino:

A.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
B.
•
•
•

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
izjava o varnosti z oceno tveganja za poškodbe in okvare zdravja
zdravstveno varstvo (izvajalec medicine dela, preventivni zdravstveni pregledi, organiziranje prve pomoči)
promocija zdravja na delovnem mestu, nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje
nevarnost za nasilje tretjih oseb, prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih opojnih substanc
sodelovanje delodajalca in delavcev, odgovornosti neposrednega vodje obveščanje delavcev o nevarnostih
pri delu, usposabljanje delavcev za varno delo
varstveni ukrepi v zvezi s posebnimi delovnimi razmerami (varnostni ukrepi pri delu v prostorih, varna uporaba ročnega orodja, varnostni ukrepi pred nevarnostjo električnega toka, notranji transport in gibanje na
delu, druge nevarnosti, dvigovanje bremen, varno delo z ostrimi predmeti, psihološke obremenitve, konfliktni
gostje, nezgode pri delu, prenašanje bremen, …)
delovna oprema (periodični pregledi in preizkusi delovne opreme), uporaba delovne opreme
sredstva in oprema za osebno varnost pri delu
osebna varovalna opreme ter pravilna uporaba opreme za osebno varnost (varovalna obleka, varovalne rokavice, varovalni čevlji, vzdrževanje osebne varovalne opreme, …)
delovno okolje: osvetljenost, mikroklima, periodične preiskave delovnega okolja, prezračevanje, ..
OBVEZNOSTI DO INŠPEKCIJE ZA DELO IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
prijava začetka del, prijava nesreč pri delu in poklicne bolezni, časovni rok prijave nesreče pri delu
hramba dokumentacije
dolžnosti in pravice delavce: prijava poškodbe pri delu, takojšnja prijava pomanjkljivosti, odklonitev dela v
primeru nevarnosti

C. ODŠKODNINSKI IN REGRESNI ZAHTEVKI
• 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
(člani 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
poravnanimi 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
neporavnanimi 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.
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P R I J A V N I C A - VARST VO PRI DELU
(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. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ:   7. 6. 2018 ob 17. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

Volitve v organe sekcij OZS in organe OZS za
mandatno obdobje 2018-2022
Na osnovi sklepa o razpisu volitev v organe sekcij OZS in organe OZS za mandatno obdobje 2018-2022, ki ga je sprejela Skupščina OZS na 8. redni seji dne 23.1.2018, so se na volilnih skupščinah sestali poslanci več sekcij in izvolili svoja
vodstva. V organe posameznih sekcij OZS so bili izvoljeni tudi nekateri člani OOZ Celje, in sicer:
- Rudi Rudnik s.p., krovstvo,kleparstvo,obdelava lesa,trgovina, - Rudi Rudnik je postal predsednik sekcije kleparjev
in krovcev pri OZS
- Franc Meža, direktor in lastnik podjetja SEBA, d.o.o. je postal podpredsednik sekcije gradbincev pri OZS
- Zvonimir Meško, direktor in lastnik podjetja Avto center Celeia, d.o.o., Celje, je postal član upravnega odbora sekcije avtoserviserjev pri OZS
- Marko Razgoršek, direktor in lastnik podjetja Instalacije Razgoršek d.o.o., je postal član upravnega odbora sekcije
instalaterjev-energetikov pri OZS.
Izvoljenim članom čestitamo in želimo uspešno delo!

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije ustanovila Center za
družinsko podjetništvo
V Sloveniji je 83 odstotkov družinskih podjetij, kar dve
tretjini pa pri prenosu na mlajše generacije propadeta.
Kar 70 % vseh zaposlenih dela prav v družinskih podjetjih, tudi člani OZS so večinoma družinska podjetja. Temu
segmentu podjetij OZS želi ponuditi dodatne storitve in
vse informacije na enem mestu, zato je ustanovila Center za družinsko podjetništvo. V mesecu aprilu je zaživela spletna stran https://www.druzinskopodjetnistvo.si/,

10

MAJ 2018

kjer družinska podjetja najdejo vse potrebne informacije
na enem mestu – nasvete, informacije o dogodkih, blog,
članke, koristne povezave, podjetjem pa so na voljo tudi
pravni in davčni strokovnjaki OZS. OZS želi preko Centra
za družinsko podjetništvo prenesti vse znanje, ki obstaja
v sistemu, na družinska podjetja ter s celostnim pristopom in z ozaveščanjem, da se je treba prenosa podjetja
lotiti pravočasno, povečati odstotek uspešnih prenosov.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec APRIL 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2018 1.638,00
€. (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 APRIL 2018 upoštevajte
29 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 168 ur. Regres za
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).

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. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), 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 – APRIL 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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