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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

INFORMACIJE OOZ CELJE

50 let OOZ Celje

Fotografije: Sebastijan Jug

Prejemniki bronastih priznanj OZS

Prejemniki srebrnih priznanj OZS

Prejemniki zlatih priznanj OZS

Praznovanje 50. obletnice delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje je potekalo v dvorani Celjskega doma v Celju v petek, 31. 5. 2019. Že pred samim
pričetkom se je zbrala množica udeležencev slavnostnega dogodka v preddverju dvorane, kjer je bila na ogled
postavljena filatelistična razstava »OBRT NA ZNAMKAH«
avtorja Toneta Petka.

Preko 300 udeležencev praznovanja je najprej nagovoril
predsednik OOZ Celje Miran Gracer, sledili so še drugi
pozdravni govori: podpredsednik OZS Peter Pišek, župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, podžupan občine
Štore Jani Jurkošek in pooblaščenka župana občine
Dobrne Branka Gal.
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Prejemniki priznanj OZS

Sledila je podelitev priznanj OOZ Celje in OZS ter podelitev osebne znamke OOZ Celje izdane prav za počastitev praznovanja visokega jubileja s priložnostnim žigom.
Zbrane sta nagovorila tudi direktor OZS Danijel Lamperger in predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Benjamin Wakounig.

Že med druženjem in po zaključku dogodka so družabna
omrežja in spletne strani lokalnih medijev preplavili foto
utrinki in mnenja zadovoljnih udeležencev dogodka.

OOZ Celje je od OZS prejela zlati pečat, prejemniki drugih
priznanj OZS pa so še: Katarina Hohnjec in Marko Razgoršek (bronasti ključ), Franček Stropnik (srebrni ključ), Janez
Javoršek in Viljem Šumer (zlati ključ).
Dogodek so popestrili duet Viki Ašič in Andrej Bremec
ter vokalna skupina IN SPIRITU. Slavnostni dogodek se
je po uradnem delu nadaljeval s prijetnim druženjem, v
katerem so udeleženci pohvalili organizacijo in izvedbo
dogodka. Vsak udeleženec je ob odhodu prejel zbornik
OOZ Celje, izdan prav za to visoko obeležje ter razglednico z osebno znamko OOZ Celje in priložnostnim žigom.

Razstava OBRT NA ZNAMKAH

Nagovor predsednika Mirana Gracerja

Nagovor podpredsednika OZS Petra Piška

Spoštovani člani!
Vabimo vas, da se oglasite na zbornico po izvod zbornika,
ki smo ga izdali ob 50. obletnici.
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Plačila vseh mesečnih prispevkov
za socialno varnost z enim e-računom
Poenostavitev za družbenike in samozaposlene.
Finančna uprava RS (FURS) po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To
pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali
stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri
različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo
dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim
plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo
istočasno kot prispevki za socialno varnost.
Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne
prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine
(če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v
trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto. Doslej je (FURS) omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so
tako morale mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu
za zdravstveno zavarovanje). To pomeni, da so lahko mesečno namesto petih različnih položnic izpolnili le tri in si tako
zmanjšali stroške provizije bank.
Kdo bo lahko plačeval prispevke z e-računom?
FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa
uvajal postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno
opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr.
samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. Za obe kategoriji zavezancev davčni organ že
sedaj sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost in jih do 10. v mesecu odlaga v njihove portale
eDavkov. V prihodnje bodo način poravnave davčnih obveznosti preko e-računov zagotovili tudi pravnim osebam. Na
spletni strani FURS bo objavljen seznam, katere vrste obveznosti je mogoče poravnati z e-računom.
Kako bo potekalo plačevanje z e-računom?
Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja
obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na
enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo
na isto javnofinančno blagajno. Lahko pa se bo odločil
za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa.
FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike
Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana,
davčna številka 77695771. Z oddano prijavo se šteje, da
se zavezanec strinja s » Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le
enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini
dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu

(preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo
v pdf obliki. E-računi bodo poslani bankam, zavezanec
pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke,
kjer bo predizpolnjen plačilni nalog potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.
Kdaj bo možna registracija pri bankah? Kdaj bo FURS poslal prve e-račune?
Zavezanci že lahko v svojih bankah začnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa. Prve e-račune pa bo FURS
izdal po 15. juniju 2019, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.
Katere obveznosti bo lahko zavezanec plačal na enem e-računu?
Zavezanec bo lahko vsak mesec na enem e-računu plačal
vse štiri vrste prispevkov za socialno varnost:
• prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• prispevke za zdravstveno zavarovanje,
• prispevke za starševsko varstvo,
• prispevke za primer brezposelnosti.
Način poravnavanja obveznosti različnih blagajn
E-račun je pripravljen na podlagi mesečnega obračuna
prispevkov in vključuje informacijo, koliko prispevkov pripada posamezni blagajni. S prejetim plačilom na podlagi
e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo prispevki, ki
so navedeni na e-računu. Če plačilo ne zadostuje za plačilo
vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v
sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu. Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še
stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z
e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.
Kdaj v mesecu bo zavezanec prejel e-račun za prispevke
za socialno varnost in do kdaj ga mora poravnati?
Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te
obveznosti. Roka se glede tega nista spreminjala. Omenjene
obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi
obračuna. Naj spomnimo, da morajo zavezanci akontacijo
dohodnine poravnati do 10. mesecu.
Način obračunavanja davkov in prispevkov se ne spreminja.
Sprememba se nanaša zgolj na plačevanje obveznosti. Način obračunavanja in poročanja o akontaciji dohodnine in
prispevkih za socialno varnost ostaja takšen, kot je bil doslej,
se pravi preko sistema eDavki in še vedno je v primeru neplačila obračun prispevkov za socialno varnost izvršilni naslov v postopkih izterjave. Ob tem kaže še enkrat poudariti,
da davčni organ sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost, zaradi česar zavezanci enostavneje
izpolnjujejo svoje davčne obveznosti.
(Vir: http://www.fu.gov.si)
JUNIJ 2019
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Podjetje VIVAPEN d.o.o. prejelo nagrado
odličnosti v Monaku
Podjetje Vivapen d.o.o., član OOZ Celje, je 6. junija 2019,
na svetovnem srečanju družinskega podjetništva v Monaku prejelo nagrado odličnosti za družinsko podjetje.
Na dogodku World Entrepreneur of the Year (WEOY), ki
ga organizira mednarodno podjetje EY, so podelili nagrade najuspešnejšim družinskim podjetjem iz 22 držav.
Družinsko podjetje, ki proizvaja raznobarvna pisala, je vodilni proizvajalec nalivnih peres, rolerjev in črnila v Evropi. Direktorica Vivapena Petra Melanšek, je ob prejemu
dejala: »Nagrada pomeni potrditev, da nekaj delamo prav
že 52 let in da je trud tudi prepoznan.
Oče je že kot obrtnik imel vizijo in si je cilje vedno postavljal visoko. Kljub vsemu pa je ohranil svoje vrednote in
jih prenesel tudi na družino ter na kolektiv. Vsekakor tega
uspeha ne bi bilo brez odličnih sodelavcev ter dolgoletnih in zaupanja vrednih poslovnih partnerjev.« Podjetje
99 % vseh prihodkov ustvari na tujem trgu. Največ izva-

Tri generacije družine Melanšek, Vivapen, od leve proti desni ustanovitelj Jože, direktorica Petra in sin Luka (foto: Jani Ugrin)

žajo v Nemčijo in druge države EU, ZDA, Južno Ameriko,
Tajvan itd. V začetku leta 2019 jim je uspel preboj na obsežen kitajski trg.
(Vir: www.celje.info).

Podeljena priznanja najboljšim inovacijam
celjske regije za leto 2019
Regionalna gospodarska zbornica Celje je podelila priznanja za najboljše inovacije v celjski regiji za leto 2019.
Med dobitniki zlatih priznanj za inovacije sta tudi podjetji, ki sta člana OOZ Celje. Podjetje ŠUMER d.o.o. je prejelo
zlato priznanje za inovacijo nove linije FLAx, inovirali so
proces izdelave vzmetnega elementa za sedež, ki je vgrajen v prestižni BMW serije 7. Podjetje Vivapen d.o.o. je
prejelo zlato priznanje za avtomatizirano procesno rešitev za sitotisk 3D oblike pik na trikotno držalo nalivnega
peresa.

Foto: A. Purg

2. Mednarodni kongres Izzivi ženskega
podjetništva v Rogaški Slatini
Kongres, ki ga je organiziral Mrežni
podjetniški inkubator Vrelec iz Rogaške Slatine, je ponudil številna nova
znanja ter priložnosti za mreženje
med podjetnicami in poslovnimi
ženskami iz petih držav. Slovenskim
podjetnicam so se na kongresu pridružile podjetnice iz Srbije, Bosne
in Hercegovine, Hrvaške in Španije.
Udeleženke so delile svoje podjetniške izkušnje, ob predavanjih in panelnih razpravah pa so se odpirala
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številna nova vprašanja in dileme, s
katerimi se srečujejo ženske na svoji
podjetniški poti. Razlike med moškim
in ženskim podjetništvom obstajajo
in jih ni mogoče preprosto izbrisati.
Ženske imajo poleg podjetništva več
vzporednih obremenitev in se zato
morda teže odločajo za samostojno
podjetniško pot. »Med mladimi podjetniki je še vedno sorazmerno malo
podjetnic, zato na gospodarskem
ministrstvu nadaljujemo s podporo

ženskemu podjetništvu,« je izpostavil Zdravko Počivalšek, minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo
RS, tudi častni pokrovitelj kongresa.
Branka Aralica, organizatorica kongresa in direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina pa je izpostavila, da na
podjetniški poti pogosto naletimo na
ovire, izzive, ki nas morda za trenutek
ustavijo, a pomembno je po neuspehu spet vstati in vztrajati. Kongresa
sta se udeležili tudi ministrica za in-

INFORMACIJE OOZ CELJE
prava o zdravju, v katerega še vedno
premalo vlagamo. Ob vseh ostalih
skrbeh za posel in vse, kar sodi zraven, predvsem ženske velikokrat pozabijo nase, na skrb za svoje zdravje
in telesno kondicijo, kar pa vsekakor
ni nepomembno.

Foto: MPI Vrelec

frastrukturo mag. Alenka Bratušek in
avstrijska evroposlanka dr. Angelika
Mlinar, zbrane udeleženke in udeležence kongresa pa je nagovoril tudi
slatinski župan mag. Branko Kidrič.
Teme 2. Mednarodnega kongresa
Izzivi ženskega podjetništva so obsegale: najnovejše trende v blockchain
tehnologiji, e-učenju in turizmu, mo-

žnosti investiranja in pridobivanja investitorjev za start up in hitro rastoča
podjetja s podporo mreže poslovnih
angelov, kako poskrbeti za osebne
finance, trendi v turizmu ter priložnosti razvoja celoletnega turizma,
za katerega imata tako Hrvaška kot
Slovenija velik potencial in še veliko
neizkoriščenih možnosti. Posebno
pozornost je pritegnila panelna raz-

Kongresa so se udeležile tudi članice
sekcije obrtnic in podjetnic OOZ Celje in sekretarka zbornice, za katere je
dogodek bil priložnost za spoznavanje zanimivih in aktualnih vsebin ter
za druženje s podjetnicami, ki delujejo na različnih področjih. Skupno
sporočilo slovenskih in podjetnic iz
tujine je, da ni ovir za žensko energijo, ki ne pozna neuspeha, ampak
samo uspeh in naučene lekcije.
(povzeto po www.inkubator-rs.si)

Dan podjetništva v Dobrli vasi - Izzivi in uspehi
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) je 22.5.2019 2 v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu
organizirala poslovno konferenco s spodbudnim naslovov »Preko izzivov do uspeha«. Konference se je udeležilo
160 predstavnikov gospodarskih družb iz Slovenije in Avstrije. V programu se je zvrstilo 27 govorcev iz Slovenije,
Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske, med podjetniki so
bili organizirani B2B pogovori, nekaj članov SGZ se je na
predstavitvenih prostorih v preddverju predstavilo udeležencem.
Številne goste so pozdravili visoki predstavniki iz gospodarskega in političnega sveta obeh držav, poleg Benjamina Wakouniga še minister za Slovence v zamejstvu in po
svetu Peter J. Česnik ter Branko Meh, predsednik OZS. V
okviru kongresnega dela sta se zvrstili dve zelo zanimivi
okrogli mizi. Na prvi so se predstavili milenijci – uspešni
mladi podjetniki iz regije, ki so predstavili, kako drugače
in kreativno se lotevajo izzivov in da vsi verjamejo v to,
da je stvari možno spremeniti. Na drugi okrogli mizi so
sodelovali poslovneži, ki imajo za seboj že veliko izkušenj

Foto OOZ Celje

Foto: SGZ Celovec

in premaganih izzivov. Ena izmed tem je bila pomembnost digitalizacije procesov v prodaji in poslovanju. Prav
vsi udeleženci se zavedajo te nujnosti za nadaljnjo rast
na trgu.

Svetovalke SPOT svetovanje Savinjska. Foto OOZ Celje

Celotna konferenca, ki so jo udeležile tudi svetovalke
SPOT svetovanje Savinjska, je potekala v vzdušju navezovanja novih stikov in mreženja.
(povzeto po www.sgz.at).
JUNIJ 2019
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MREŽENJE, IZMENJAVA IN OGLED DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV
SAVINJSKE IN ZASAVSKE REGIJE
Udeleženci so si ogledali še Rudarski muzej Zagorje,
nato pa so se polni vtisov, pozitivnih misli ter novih
spoznanj podali proti Celju.

OOZ Celje (SPOT svetovanje Savinjska) in OOZ Zagorje ob savi (SPOT svetovanje Zasavje) sta organizirali mreženje, izmenjavo in ogled dobre prakse podjetnikov iz področja Savinjske in Zasavske regije. Po
jutranji dobrodošlici na OOZ Celje so se podjetniki iz
Savinjske regije odpeljali proti Zasavju. Gostitelji na
OOZ Zagorje ob Savi so pripravili prijazen in gostoljuben sprejem. Po uvodnem pozdravu predsednika
zbornice sta svetovalki SPOT svetovanje Zasavje Saša
Pegan in SPOT svetovanje Savinjska Martina Rečnik
udeležencem predstavili namen in vsebino projekta
ter posebnosti posameznih regij. V nadaljevanju dogodka so zasavski podjetniki in podjetniki iz Savinjske
regije predstavili svoja podjetja in dejavnosti, nato pa
je bil čas namenjen medsebojnemu mreženju in navezovanju novih poslovnih stikov. Ogledali so si še
ponudbo podjetij, ki se predstavljajo v showroomu
zasavske regije.
Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi in
ogledu družinskega podjetja KUM-PLAST d.o.o.
v Zagorju, ki se že tri desetletja ukvarja s predelavo plastičnih mas. Razvili so široko paleto izdelkov,
namenjenih zlasti pohištveni industriji. Večji del
proizvodnje izvozijo zlasti v države vzhodne Evrope.
Udeleženci mreženja so spoznali karierno pot lastnika Jožeta Uleta podjetja ter izzive, s katerimi so se in
se še soočajo pri svojem poslovanju, zlasti pri vstopu
na tuja tržišča. Za ohranjanje konkurenčnosti na zelo
zahtevnem svetovnem tržišču se morajo nenehno prilagajati in razvijati nove izdelke po meri kupcev. Poleg
te dejavnosti se Uletovi ukvarjajo še z gostinsko dejavnostjo, saj v središču Zagorja ob Savi uspešno vodijo
Gostišče Kum, ki ima že več kot 100 letno gostinsko
tradicijo. Za odlične okuse poskrbijo tudi s pridelavo
domačega mesa.
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Miran Gracer, Grafika Gracer d.o.o.: »Zopet
ena nova izkušnja, kako so se s prestrukturiranjem iz
nekdaj predvsem rudarske pokrajine nekatera podjetja in predvsem mali obrtniki preusmerili na druge
gospodarske dejavnosti in s tem predvsem preživeli,
v zadnjem času pa toliko napredovali, da si zaslužijo
vso pohvalo. Res pa je, da samo z eno panogo v teh
malce turbulentnih časih ni za računati, zato se mnogi poslužujejo še dodatne gospodarske panoge, ker je
tako več možnosti, da se lahko preživi in normalno deluje, predvsem na dolgi rok. Še več takšnih srečanj, ki
ne pomenijo samo izmenjave mnenj in podjetniškega
mreženja, temveč tudi druženje in spoznavanje različnih vej obrti in podjetništva pri posameznikih.«
Simona Klokočovnik: »Kot vedno, je bila tudi tokrat super organizacija srečanja. Primer dobre prakse podjetja me je zopet inspiriral za nadaljnje delo.
S svojimi uspehi so res lahko vsakomu dober zgled.
Struktura in organizacija dela v njihovem podjetju je
odlična in bi bila lahko vir navdiha marsikateremu,
zlasti družinskemu, podjetju.«

INFORMACIJE OOZ CELJE
Melita Travnik, Kamenik d.o.o.: »Hvala za prijetno doživetje. Zanimivo je bilo spoznati delovanje in
prepletanje obdelave plastike in gostinstva ter poleg
vsega še kmetijstva. Zelo lepo so nas sprejeli in nam
predstavili vse, kar znajo in lahko ponudijo. Zelo dobro sem se počutila v sredini podjetnikov.«
Ursula Kantužer s.p.: »V neizmerno veselje mi je
bilo preživeti čudovit dan v dobri energiji podjetnikov, ki se zavedemo, da povezani dosegamo več in
skrbimo, da se med seboj spoznavamo in izmenjujemo izkušnje. Hvala za odlično organizacijo dogodka
in obisk družinskega podjetja, saj sem nedvomno dobro poskrbela za napolnitev svoje vibracije.«
Ivan in Marija Vrabl, MOK-VRABL d.o.o.: »Izvedeno mreženje je bilo odlično. Želiva si še več takih

srečanj, s čim bolj mešanimi panogami. Prav vesela
sva bila, da sva se srečala in videla tako uspešno privatno podjetje, poleg tega pa je zanimivo tudi srečanje
z različnimi podjetniki, saj smo imeli priložnost poklepetati o pozitivnih in negativnih izkušnjah na podjetniškem področju.«
V okviru SPOT svetovanje Savinjska bomo tudi v prihodnje nadaljevali z organizacijo delavnic, usposabljanj, mreženj podjetnikov, ogledov dobrih praks in
odpiranj poslovnih priložnosti. Vabimo vas k udeležbi, za več informacij se obrnite na OOZ Celje, Cesta
na Ostrožno 4, 3000 Celje ter na našo spletno stran
www.ooz-celje.si
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

Sekcija za promet
PODALJŠAN ROK ZA NAKUP PNEVMATIK
Vezano na skupinski nakup pnevmatik, vas obveščamo
da smo prejeli obvestilo o podaljšanem roku za nakup
znamke Michelin. Tako je sprejem naročil za nakup pnevmatik (za leto 2019) navedene znamke podaljšan do 31.
7. 2019.
ODVOZI POKVARJENIH ALI POŠKODOVANIH
VOZIL Z AC/HC
DARS je na pobudo obeh zbornic podal podrobnejša obvezna navodila pogodbenim izjvalcem odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil (nad 3,5 t NDM) z AC in HC.
Povzetek:
- Edina pooblaščena oseba za vzpostavitev komunikacije
z uporabnikom - voznikom, ki ga je doletela nezgoda ali
okvara na AC ali HC, je dežurna oseba - dežurni vzdrževalec upravljavca DARS d.d., ki uporabnikom (voznikom) po
presoji vseh okoliščin posameznega dogodka dogovori
nujne ukrepe in po potrebi dogovori aktiviranje dežurnega pogodbenega izvajalca in mu naroči storitev.
- Vsak pogodbeni izvajalec predmetnih storitev je v času
svojega tedenskega dežurstva vse do trenutka, ko prejme naročilo storitve od dežurnega vzdrževalca upravljavca DARS d.d., s s trani DARSa nepooblaščena oseba in z
uporabnikom (voznikom) poškodovanega ali okvarjenega vozila ne sme komunicirati.
- V primeru, ko dežurni pogodbeni izvajalec na AC/HC
prvi opazi poškodovano ali okvarjeno vozilo o tej zadevi nemudoma obvesti pristojni Nadzorni center prometa upravljavca DARSd.d. in zahteva nujno intervencijo
dežurnega vzdrževalca na kraju opaženega dogodka.
Direktno klicanje dežurnega vzdrževalca na območno
pristojno ACB je prepovedano.
- Dežurni vzdrževalec po prihodu na kraj dogodka opravi razgovor z uporabnikom (voznikom), oceni stanje poškodovanega ali okvarjenega vozila in po potrebi na licu

mesta odredi pogodbenemu izvajalcu izvedbo storitve
odstranjevanja ovire-odvoza pomoči na cesti.
V primeru nespoštovanja obveznih navodil s strani pogodbenih izvajalcev, vas prosimo, da nas o dogodku nemudoma obvestite (v tem primeru bomo potrebovali čim
točnejše podatke in morebitno dokumentacijo). Glede na
številno problematiko odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil, je v preteklem tednu potekal na sekciji sestanek
s pristojnimi.
ITALIJA - UKINITEV POSTAJALIŠČ MARTINSICURO
IN ALBA ADRIATICA V PROVINCI TERAMO
MZI je poslalo obvestilo, da se zaradi vidika varnosti v cestnem prometu ukinjata avtobusna postajališča:
- Martinsicuro, autorizzation protocol No. 8666 of
09/30/2011, with location "Via SP 259 km 1 + 200;
- Alba Adriatica, autorizzation protocol no. 4150 of
6/06/2013, with location "Piazzale service station Trioil
srl - adjacent roundabout SS 16".
RUSIJA
Poletna omejitev prometa za težka tovorna vozila po zveznih cestah bo veljala od 20. maja do 31. avgusta 2019,
če bo dnevna temperatura zraka presegla 32 ° C. Vožnja v
teh pogojih bo dovoljena med 22. in 10. uro.
Omejitev ne velja za:
- prevoz potnikov,
- prevoz blaga za odpravo posledic naravnih nesreč ali
drugih nesreč,
- prevoz opreme za gradnjo in vzdrževanje cest.
Več si lahko preberete tukaj https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info?page=0. Na isti spletni strani
boste našli tudi omejitve vožnje za tovorna vozila v Belorusiji (velja od 23.maja do 31. avgusta 2019.
							
Vir: Natalija Repanšek, sekcija za promet pri OZS
JUNIJ 2019
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec MAJ 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2019 1.752,34
€. 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 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 1.1.2019 dalje znaša 886,63 € (Ur.l. RS
83/2018).

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja letu 2019 (vir: obvestilo
FURS 19. 12. 2018)

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAJ 2019 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).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

668,44

16%

668,44

1.700,00

106,95 +27%

nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47 +34%

nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

1.167,47

+39%

nad 4.000,00

5.908,93

1.911,95

+50%

nad 5.908,93

5.908,93

1.911,95

+50%

nad 5.908,93

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2019:
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 €.

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 2019 (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)
21 (168)
21 (168)
21 (168)
19 (152)
23 (184)
21 (168)
21 (168)
22 (176)
20 (160)
20 (160)
249 (1992)

2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
0
1 (8)
1 (8)
2 (16)
12 (96)

23
20
21
22
23
20
23
22
21
23
21
22
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
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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.
2019 dalje v višini 35,05 € (Ur.l.RS 17/19), nakazati na
PDP ZPIZ: 01100
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %
od PP) v znesku 8,88 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 26,65 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 35,53 € nakazati
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika –
45004.

JUNIJ 2019

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

Št. ur na
mesec
184
160
168
176
184
160
184
176
168
184
168
176
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 2019 znaša 56 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače
zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 EUR).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2019 do
31.12.2019, znaša 941,67 € (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša
1.681,55 €).
Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – MAJ 2019
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.681,55

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

1.008,93

5.885,43

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

156,38

912,24

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

89,29

520,86

245,67

1.433,10

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

64,17

374,31

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

66,19

386,08

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,35

31,19

135,71

791,58

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,01

5,89

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,01

5,89

2,02

11,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,41

8,24

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,61

3,53

2,02

11,77

Skupaj drugi prisp.

4,04

23,55

PRISPEVKI SKUPAJ

385,42

2.248,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
PP2017 1.681,55 = 1.008,93 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): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 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.

Obvestilo!
Obveščamo vas, da v mesecu juliju in avgustu ne bomo izdali glasila Informacije. Podatke za izplačila plač, obračun prispevkov in druge aktualne informacije bomo sproti objavljali na spletni strani www.ooz-celje.si.

JUNIJ 2019

11

INFORMACIJE OOZ CELJE

Prodajna ponudba za člane OZS – Mozaik podjetnih
Številka ponudbe: 353.1
Veljavnost: od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020
Splošno
Naročnik Telekoma Slovenije, d.d., ki je hkrati tudi imetnik poslovne kartice Mozaik podjetnih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v
nadaljevanju OZS), lahko koristi določene ugodnosti oziroma akcijske ponudbe storitev, če:

je istočasno nov ali obstoječi naročnik izbranega mobilnega naročniškega paketa in nov ali obstoječi naročnik izbranega paketa fiksnih
storitev in hkrati pa ima skupni račun,

ugodnost se uporabnikom vklopi za obdobje 12 mesecev od dneva vklopa.

Ugodnosti pri mobilnih paketih
Popust za člane OZS

Mesečna naročnina je znižana za:

5,00 EUR pri paketih Naj A, Naj B, Naj C, Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Brezskrbni A, Brezskrbni B, Dogaja, Enostavni A, Enostavni
B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Paket SOS-plus, Penzion Brezskrbni.
Naročnik izbranih mobilnih naročniških paketov (Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Brezskrbni A, Brezskrbni B, Dogaja, Enostavni A,
Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Paket SOS-plus, Penzion Brezskrbni) je upravičen do znižane mesečne naročnine mobilnega
paketa v primeru, da je hkrati nov ali obstoječi naročnik paketa fiksnih storitev in fiksnih poslovnih paketov, hkrati pa ima naročen skupni račun.
Znižane mesečne naročnine ni mogoče uveljavljati pri storitvah klicnega dostopa do interneta, kabelski televiziji (KKS) na koaksialnem omrežju
ter preostalih fiksnih storitvah. Ponudba ne velja za pakete Modri, Modri Plus, Modri Svet, Modri Net, Modri Domači, Modri poslovni paket,
Enostavni poslovni paket, Premium poslovni paket ter Poslovni paket mobitel in internet.

Izključevanje popustov oziroma ugodnosti, ki znižujejo mesečno mobilno naročnino

Popust z naslova ugodnosti za člane OZS se ne izključuje s popustom Poveži in prihrani – elektrika. Izključuje pa se z vsemi ostalimi popusti
na mesečno naročnino tudi s popustom Poveži in prihrani, v kolikor ni to drugače opredeljeno s prodajno ponudbo akcije.

Prekinitev

Če naročnik pri mobilnem paketu koristi popust za člane OZS, se mu v primeru prekinitve izbranega paketa fiksnih storitev in/ali fiksnega
poslovnega paketa in/ali skupnega računa za izbrani mobilni paket in/ali prekinitve članstva v OZS zaračuna polna mesečna naročnina.

Naročilo ugodnosti

Za vklop ugodnosti je treba izpolniti Vlogo za vklop ugodnosti za imetnike kartice Mozaik podjetnih ter jo poslati na naslov, ki je zapisan na obrazcu.
Obrazec je na voljo v Telekomovih centrih, pri pooblaščenih posrednikih Telekoma Slovenije in na spletni strani Telekoma Slovenije
www.telekom.si.
Naročnik, ki ugodnosti naroča v Telekomovem centru ali pri pooblaščenem posredniku, je dolžan pokazati veljavno kartico Mozaik podjetnih. Če
naročnik ugodnost naroča po pošti ali po e-pošti, je dolžan pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi fotokopijo kartice Mozaik podjetnih.
Do ugodnosti je naročnik upravičen le na naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem imetnica kartice Mozaik podjetnih,
kar mora biti s kartice tudi razvidno.
S podpisom Vloge za vklop ugodnosti za imetnike kartice Mozaik podjetnih upravičenec dovoljuje izmenjavo podatkov med Telekomom Slovenije
in OZS, v namen preverjanja upravičenosti do te ponudbe.

Pojmi, uporabljeni v prodajni ponudbi



Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki s Telekomom Slovenije ob upoštevanju Splošnih pogojev uporabe sklene naročniško pogodbo kot
končni uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev.
Skupni račun za storitve Telekoma Slovenije je skupni račun za mobilne naročniške pakete in pakete fiksnih storitev in/ali PSTN/ISDN/WLL
in/ali fiksne poslovne pakete in/ali elektriko Telekoma Slovenije. Naročnik izpolni Vlogo za izdajo skupnega/samostojnega računa za storitve
Telekoma Slovenije. Skupni račun združuje račune za storitve oziroma razmerja istega naročnika.

Vse cene v dokumentu vključujejo DDV.
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