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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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Predsedniku OOZ Celje
Miranu Gracerju starejšemu v spomin
Nepričakovano nas je pretresla
vest, da je po kratki in hudi bolezni
v začetku julija umrl naš predsednik in prijatelj gospod Miran Gracer starejši. Njegova življenjska pot
je bila že od samega začetka, ko je
postal offset tiskar in si v nadaljevanju pridobival strokovna znanja ob
delu na Grafični tehnični šoli, začrtana strmo navzgor. Obogaten s
praktičnimi izkušnjami se je predal
življenjskemu izzivu preizkusiti se
kot podjetnik, zato je že leta 1974
pričel s popoldansko obrtjo tiskarstva, v letu 1979 pa je prešel med
samostojne obrtnike. Leta 1989 je
ustanovil podjetje GRAFIKA GRACER d.o.o., ki je iz skromnih začetkov zraslo na 30 zaposlenih. Podjetje se je leta 1996 preselilo na novo
lokacijo v večje poslovne prostore,
kjer deluje še sedaj.
G. Miran Gracer je bil podjetnik, katerega pogled je bil usmerjen široko: tako si je že od nekdaj prizadeval k doprinosu napredka ne samo
v lastnem podjetju, ampak tudi na
področju dela v Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije,
v lokalni skupnosti, na športnem
področju in v raznih združenjih. Že
zelo zgodaj je pokazal prizadevnost in pripadnost delu v svoji stanovski organizaciji OOZ Celje, kjer
je bil v začetku predsednik grafične
sekcije, nato pa zastopnik celjskih
grafikov kot podpredsednik v grafični sekciji na OZS. V obdobju od
1994 do 2002 je bil podpredsednik
OOZ Celje, od leta 2002 dalje pa ji
je predsedoval. Osem let je predsedoval tudi upravnemu odboru
Obrtne zadruge CELEIA, katere član
je bil. Bil je predan tudi delu na OZS,
kjer je bil od leta 2006 član upravnega odbora, predsednik delovnega predsedstva skupščine OZS od
leta 2013 dalje ter predsednik komisije za izbor obrtnika leta, podjetnika leta, najstarejšega obrtnika,
od leta 2019 dalje.
Bil je neodvisni politik, dva mandata član Mestnega sveta Mestne

občine Celje. Vseskozi si je prizadeval tvorno vplivati na gospodarsko
politiko v mestu Celje in širše. Bil je
član več nadzornih svetov, nekaj časa
tudi član nadzornega odbora Mestne
občine Celje ter Regionalne razvojne
agencije d.o.o. Celje. Z drugimi gospodarstveniki je aktivno deloval v
Klubu podjetnikov Zlatorog Celje, bil
je ustanovni član obeh Rotary klubov
v Celju. Za delo na humanitarnem
področju je v letu 2009 prejel najvišje svetovno rotarijsko priznanje Paul
Harris Fellow.

S predanim delom na področju obrti
in podjetništva v lokalnem in širšem
okolju je pustil neizbrisen pečat.
Tudi po njegovi zaslugi je OOZ Celje
od MOC letos prejela bronasti celjski
grb, ki pa ga zaradi bolezni g. Gracer
ni mogel prevzeti. Ob številnih aktivnostih, ki so mu jih narekovale
različne funkcije si je našel čas tudi
za svoje hobije. V čudovitem okolju
Šmartnega v Rožni dolini, je z ljubeznijo do narave skrbno negoval svoj
vinograd in sadovnjak ter si nabiral
moči za nove izzive. Bil je dober mož
in oče, užival je v družbi vnukov.
G. Gracer je bil zelo dober človek,
človek z veliko začetnico, z veliko karizmo, srce je imel odprto za vsakogar, bil vedno pripravljen pomagati,
dati nasvet ali pa si vzeti čas le za
klepet. S svojim značajem, ki so ga
odlikovale lastnosti, kot so mirnost,
poštenost, nesebičnost in spoštovanje do ljudi, si je pridobil veliko
prijateljev. Zaradi svoje zanesljivosti
ter korektnosti je bil cenjen tudi v
krogu svojih poslovnih partnerjev.

Vseskozi je aktivno deloval na športnem področju, v letu 1985 je ustanovil in predsedoval enemu prvih
klubov malega nogometa v Sloveniji, MNK Grafika Gracer, bil je v vodstvu NK Publikum Celje ter Športne
zveze Celje, bil je član predsedstva
Kegljaškega kluba Miroteks Celje. S
svojim angažiranjem na različnih področjih si je pridobil velik ugled v ožjem in širšem krogu, kar dokazujejo
številna priznanja. Je dobitnik
bronaste, srebrne in zlate plakete
OOZ Celje za razvoj obrtništva. OZS
mu je leta 2016 za njegovo predano
delo na področju obrti in podjetništva podelila zlati ključ, podjetju Grafika Gracer d.o.o. pa istega leta zlati
pečat ob 40. letnici delovanja. Leta
2006 je za uspešno podjetniško pot
in svoje delo na različnih področjih
v lokalnem okolju od Mestne občine
Celje prejel bronasti celjski grb.

Dragi Miran,
neizmerno smo žalostni, saj si odšel
brez slovesa. Še nekaj dni pred svojim slovesom si bil poln optimizma in
nam povedal, da ti gre na bolje in da
se bomo po končanem zdravljenju
srečali jeseni. Kar ne moremo se sprijazniti s kruto resnico, da tvojega smeha ne bomo več slišali, da nas ne boš
več pogostil s svojimi dobrotami, ki si
jih sam pripravljal, da nas ne boš več
nasmejal s svojimi domislicami. Hvaležni smo za dni, ki smo jih preživeli v
tvoji bližini. S tvojim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo bomo
napolnili z bogatimi spomini.
Hvaležni smo ti za tvoje predano delo,
vložen trud in prispevek k razvoju
obrtno-podjetniškega zborničnega
sistema in širšega družbenega okolja.
Zavezujemo se, da bomo tvoje delo
nadaljevali po začrtanih smernicah.
Zelo te bomo pogrešali, spomin nate
pa bomo večno nosili v naših srcih.
					
		
OOZ Celje
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EU
IN NJEGOV VPLIV NA PODJETJA
EU in Združeno kraljestvo sta podpisala sporazum o izstopu, ki določa prehodno obdobje do 31.
decembra 2020. Po tem obdobju bodo nastopile velike spremembe v obdavčenju in carinah za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom.
Izstop bo vplival na vaše podjetje v primeru, da:
• prodajate blago ali opravljate storitve v Združenem kraljestvu ali
• kupujete blago ali uporabljate storitve iz Združenega kraljestva ali
• prevažate blago prek Združenega kraljestva ali
• uporabljate materiale in blago iz Združenega kraljestva, da bi v okviru preferencialnih shem trgovali s partnerskimi državami EU.
Za Severno Irsko se bodo morda uporabljale posebne določbe, ki vplivajo na davek na dodano vrednost (DDV), trošarine in carine, zato morate biti v podjetju seznanjeni s tem in sprejeti potrebne
ukrepe.
V podporo podjetjem je FURS na svoji spletni strani objavil brošuro, ki vam bo pomoč:
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/brexit_Priloga_2_Kako_se_pripraviti_na_konec_prehodnega_obdobja.pdf.
Informirate se lahko tudi na spletni strani https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/ in https://www.gov.si/teme/gospodarska-diplomacija/.
SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s
poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne
podjetniške informacije najdete na spletni strani www.ooz-celje.si.
Vir:
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/brexit_Priloga_2_Kako_se_
pripraviti_na_konec_prehodnega_obdobja.pdf
Mag. Tatjana Štinek,
SPOT svetovanje SAVINJSKA

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
AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN POZIVI SLOVENSKEGA
PODJETNIŠKEGA SKLADA
bveščamo vas, da se na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/
sl/razpisi se nahajajo aktualni odprti javni razpisi in pozivi:
•
Javni razpis
P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
•

SK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v
višini 75.000 EUR https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109

•

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

•

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

•

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

•

P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99

•

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

•

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90

SPOT svetovanje SAVINJSKA vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor potrebujete podporo na svoji poslovni poti. Kontakte
in aktualne podjetniške informacije najdete na spletni strani www.ooz-celje.si.
Mag. Tatjana Štinek,
SPOT svetovanje SAVINJSKA

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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Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije
prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv
za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih
stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter
predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih
trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična
oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge.
Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je blaženje posledic epidemije COVID19 ciljni skupini
iz točke 4 tega javnega poziva na področju njihove internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/
poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.
Javni poziv je ponovno odprt - od četrtka, 3. 9. 2020 od
9. ure dalje, je ponovno omogočeno izpolnjevanje in
oddaja vlog. 8.8.2020 je agencija začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv zaradi velikega števila prejetih vlog in pričela s postopkom pridobitve dodatnih
finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je v vlogi posredniškega organa zagotovilo

povečanje sredstev na skupno vrednost 2.000.000,00 €.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja pa je izdala
spremenjeno odločitev o podpori javnega poziva, s katero je podana podlaga za ponovno odprtje in povečanje
števila prejemnikov sredstev.
Vloge, ki so jih prijavitelji oddali pred začasno ustavitvijo
prejemanja vlog, bo agencija obravnavala skladno z določili javnega poziva. Prijavitelji, katerih vloge v postopku obravnave vlog ne bodo odobrene za sofinanciranje,
bodo lahko do roka za oddajo vlog pripravili in oddali
novo vlogo na javni poziv.
Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na
spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo vlog
je 15. 9. 2020.
Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. V uporabniški račun »Moj
SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom. Več o javnem pozivu najdete na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351.

Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis:
Spodbude za digitalno transformacijo MSP
Namen in cilji:
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na
osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih
dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v
proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih
mest v podprtih podjetjih.
Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje
in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter
uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem
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kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno
krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge
ter tržne niše.
Cilji javnega razpisa so:
• izvedba digitalne transformacije v podprtih
podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na
digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
• izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih
podjetjih,
• povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v
podprtih podjetjih.

INFORMACIJE OOZ CELJE
Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan
oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 9 podjetniki posamezniki ali zadruge.
Upravičeni stroški so:
• stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup
nove programske opreme, ki je namenjena zgolj
potrebam prijavljene operacije) V primeru nakupa
opreme so upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v
tehnološki proces, ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni del računa nakupa opreme
(ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne);
• stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja
zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s
strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali
stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške
strojne in programske opreme);
• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za
največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega
zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transfor-

•

macije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti
spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in
tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter / ali stroške zaposlenih strokovnih
in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo
naloge na področju digitalne transformacije);
posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški
električne energije, stroški porabe kuriv in stroški
ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev, itd.), ki
predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene,
skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014 – 2020.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav
tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva in stroški izdelave Akcijskega načrta iz točke
4.2.4.
Višina sofinaciranja:
Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.
Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do
največ 100.000,00 EUR.

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu 4.0
Namen razpisa:
spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež
lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic
pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni
panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke
opreme, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje
in modernizacijo proizvodnje. Namenjen je podjetjem
pri:
• spodbujanju uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov
• spodbujanju dodane vrednosti na zaposlenega
• spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
• spodbujanju zasebnih naložb, ki dopolnjujejo javno
podporo podjetjem.
Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali

izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave
lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki
uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju predelave
in obdelave lesa ter lesnih tvoriv.
Višina financiranja: sofinanciranje upravičenih stroškov
znaša od 50.000 EUR do 500.000 EUR, do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.
Upravičeni stroški:
• stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
• stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove programske opreme, do največ
10% celotnih upravičenih stroškov projekta)
• stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže ali zagona).
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Roki za predložitev vlog so: 2.9.2020, 11.11.2020,
15.2.2021, 15.5.2021 in 15.9.2021 oz. do porabe sredstev.
Postopek pridobitve:
V kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa
P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 4.0, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij.

Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPS-om o sofinanciranju upravičenih stroškov in realizirajo
investicijo.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali
pišete na bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. Razpisno
dokumentacijo najdete na spletnem naslovu https://
www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108.

Sekcija za promet
Posebne določbe zakona o prevozih v cestnem prometu
za licenco skupnosti (ZAKON o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2) (neuradno prečiščeno besedilo št. 9)
Uradni list RS, št. 67/19).
Nov zakon velja od 23.11.2019. Prehodno obdobje za
licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019,
poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc
uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca
prevozov z novim zakonom.
UPRAVLJAVEC PREVOZOV
Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019 veljavno izdano
licenco Skupnosti, morajo do 23.11.2020 izpolnjevati
pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji:
Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot
50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik)
druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede
števila podjetij in vozil.
Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku,
mora biti zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za polni
delovni čas. Upravljavec je lahko samo v enem
podjetju.
Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je
lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno
več kot pet vozil:
Vsem prevoznikom, ki imajo izdano licenco Skupnosti
in nimajo upravljavca prevoza pod naštetimi pogoji
svetujemo, da čimprej uredijo status upravljavca
prevozov in o spremembi obvestijo izdajatelja licence.
Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20,
objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
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Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/
vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917
USTREZNOST PROSTORA IN VOZNIKI
Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev
licence Skupnosti, ki so določeni v Zakonu o prevozih
v cestnem prometu glede: minimalnega števila
zaposlenih voznikov, minimalnega števila ostalih
zaposlenih v podjetju, obvezne prisotnosti v času
uradnih ur, zahteve glede sedeža podjetja in prostora
ter zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme.
Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik
uporablja od 6. 8. 2020 dalje.
Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred
uveljavitvijo tega pravilnika (do 6.8.2020), se uskladijo
z zahtevami iz tega pravilnika glede voznikov, ostalih
zaposlenih sedeža in prostora. uradnih ur in opreme
najkasneje do 23. 11. 2020.
V času od 6.8.2020 do 1. 6.2021 mora imeti podjetje, ki
zaproša za izdajo nove licence Skupnosti: ki ima nad 5
vozil - minimalno enega zaposlenega voznika ter za
podjetje, ki ima nad 20 vozil - minimalno enega ostalega
zaposlenega.
Ta določba velja za obstoječe prevoznike od 23.11.2020
do 1.6.2021. Glede števila zaposlenih voznikov in drugih
zaposlenih velja prehodno obdobje od uveljavitve tega
pravilnika (6. 8. 2020) do 1.6.2021. Po 1. 6. 2021 morajo
imeti vsa podjetja usklajeno število zaposlenih voznikov
in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.
Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence
Skupnosti, na pogoje za pridobitev nacionalne licence za
prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze ne vplivajo.
(Vir: OZS)

INFORMACIJE OOZ CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO
UČINKOVITI SESTANKI IN ORGANIZACIJA
DELA NA DALJAVO
S POMOČJO ORODJA ZOOM - WEBINAR
V TOREK, 22.09.2020, OB 9.00 uri
Delavnica je zasnovana tako, da bo podala celostni pregled informacij in nasvetov, kako lahko z
uporabo sodobnega orodja vaše sestanke in srečanja posodobite, optimizirate ter izvedete še bolj
učinkovito.
Vsebina delavnice:
•
kaj je orodje ZOOM in v kakšne namene ga lahko uporabljamo
•
kako organiziramo in sodelujemo v ZOOM srečanju ali delavnici
•
uporaba ukazov, možnosti, testiranje
•
kako razpišemo sestanek ali srečanje, kako ga začnemo
•
lista prisotnosti, snemanje sestanka, galerija – screenshot
•
možnosti interakcije med ZOOM srečanjem, izmenjava dokumentov med udeleženci
Izvajalka: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in odnosov
z javnostmi, zato boste na usposabljanju izvedeli marsikaj zanimivega, novega in predvsem uporabnega za svoje poslovanje.
Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 3 šolske ure, število prisotnih udeležencev na delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili novi termin
izvedbe e-delavnice.

POMEMBNO:
- zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)
- vsa nadaljnja navodila boste prejeli po prijavi na vaš elektronski naslov, kamor vam
bomo en dan pred delavnico poslali tudi povezavo za dostop do ZOOM spletne delavnice. Na delavnico se prijavite 10 minut pred pričetkom s klikom na povezavo.

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si ali preko spletne
strani http://www.ooz-celje.si/events/categories/dogodki-spot/ do četrtka, 17.09.2020 do 12. ure,
oziroma do zasedbe mest.
Vljudno vabljeni!
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PRIJAVNICA
UČINKOVITI SESTANKI IN ORGANIZACIJA DELA NA DALJAVO
S POMOČJO ORODJA ZOOM – WEBINAR
TOREK, 22.09.2020, OB 9.00 uri
(izpolnjeno prijavnico pošljite do četrtka, 17.09.2020 do 12. ure
na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.__________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA/S.P.___________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA/S.P.__________________________________
NASLOV: ______________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________
STAROST PODJETJA:
•

DO 5 LET

•

5 LET IN VEČ

UDELEŽENCI FIZIČNE OSEBE - STAROST UDELEŽENCA (OBKROŽITE):
•

POD 29 LET

•

NAD 29 LET

DATUM:______________

PODPIS: ________________________

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

Štipenditorji vabljeni k oddaji podatkov o štipendistih
za leto 2020/2021
Od 1. septembra lahko štipenditorji poročate skladu
o podeljenih štipendijah. Podatke je potrebno vnesti
preko spletne aplikacije. Rok za oddajo podatkov za
šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 je 31. 12.
2020.
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh
štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu
2020/2021, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge
pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem
letu 2020/2021 vsaj enega štipendista. Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto
2020/2021 je 31.12.2020. Ob tem sklad naproša štipen-
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ditorje, da, v kolikor imaje štipendiste znane že pred decembrom, poročajo že prej.
Kako poročati?
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne
aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni
ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki
ga je izdal kateri od pristojnih organov. Preko aplikacije je
nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za
oddajo podatkov (na primer kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno). Stranke, ki ne razpolagajo z
digitalnim potrdilom za pravne osebe in želijo za poročanje o štipendijah pooblastiti drugo pravno osebo, ki ima
kvalificirano digitalno potrdilo, lahko oddajo pooblastilo
po pošti. Stranka lahko pooblastilo pripravi sama ali uporabi vzorec pooblastila, ki ga najde na spletni strani sklada. Več informacij najdete https://www.srips-rs.si/sklad/
novice/novica/stipenditorji-vabljeni-k-oddaji-podatkovo-stipendistih-za-leto-20202021.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec AVGUST 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2020 1.812,72 €. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2019 je 35,37 % (Ur.l. RS 14/2020).

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73
€. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom,
opravljeno od 1.1.2020 dalje znaša 940,58 € (Ur.l. RS
83/2018).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo
FURS 10.12.2019):

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec AVGUST 2020 upoštevajte 21 delovnih dni - 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).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

nad

do
708,33

16%

708,33

2.083,33

113,33

+26%

nad 708,33

2.083,33

4.166,67

470,83

+33%

nad 2.083,33

4.166,67

6.000,00

1.158,33

+39%

nad 4.166,67

1.873,33

+50%

nad 6.000,00

6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

znaša splošna
olajšava v

do
1.109,74

291,67 + (1.558,37 –
(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74

291,67

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
1.4.2020 dalje v višini 36,56 € (Ur.l.RS 18/20), 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 9,23 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 27,69 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 36,92 € 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

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 291,67 €.

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.

Posebne olajšave:

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
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 €
3.500,00 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

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

21 (168)
20 (160)
22 (176)
20 (160)
20 (160)
21 (168)
23 (184)
21 (168)
22 (176)
22 (176)
21 (168)
22 (176)
255 (2040)

2 (16)
0
0
2 (16)
1 (8)
1 (8)
0
0
0
0
0
1 (8)
7 (56)

23
20
22
22
21
22
23
21
22
22
21
23
262

Št. ur na
mesec
184
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2.096
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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. Za izplačila od izplačila od 1.3.2020 do 31.12.2020,
znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 €.
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 2020 znaša 58 % povprečne plače.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1.1.2020
do 29.2.2020 znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018
znaša 1.681,55 EUR).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2020 do
31.12.2020 znaša 1.017,23 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša
1.753,84 €).
Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – AVGUST 2020
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.753,84

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

1.052,30

6.138,44

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

163,11

951,46

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

93,13

543,25

256,24

1.494,71

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

66,93

390,40

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

69,03

402,68

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,58

32,53

141,54

825,61

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,05

6,14

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,05

6,14

2,10

12,28

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,47

8,59

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,63

3,68

2,10

12,27

Skupaj drugi prisp.

4,20

24,55

PRISPEVKI SKUPAJ

401,98

2.344,87

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
1.753,84 = 1.052,30 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 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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