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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.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja 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 administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

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 kvadratu-
ro 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 dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-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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VAVČERJI – FINANČNE SPODBUDE MALIH 
VREDNOSTI ZA PODJETNIKE

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javne pozive za vavčerje - nove finančne spodbude za podjetnike, katerih 
osnovni namen je, da bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) imela bistveno enostavnejši dostop do 
sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Na 
javne pozive se bodo podjetja lahko prijavljala skozi celotno leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način, 
obravnava pa  bo zelo hitra.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, SPS bo posamezne javne pozive objavljal postopoma. 
Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato  MSP predlagamo, da si shranijo 
dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva 
oddajo vlogo. Po oddaji vloge bo SPS preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve 
praviloma v 15 dneh podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi 
dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 
%. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 € na leto. Po objavi javnih pozivov MSP 
lahko dobijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo 
v vseh statističnih regijah. SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki bo MSP omogočil celotno prijavo in zahtevek 
opraviti v e-obliki prek portala SPS. Javni pozivi bodo odprti do 31.3.2023 oz. do porabe sredstev, izvajajo se v okviru 
sheme de minimis, DDV ni upravičen strošek. Na spletni strani SPS so objavljeni javni pozivi za vavčerje, navedene 
v nadaljevanju. 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada 
močna konkurenca. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:
o priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
o prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
o prevoda prijave.
Višina subvencije je 60%. Minimalna višina sofinanciranja je 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. 

Vavčer za certifikate kakovosti
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme 
vodenja 
in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, 
IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL). Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, 
maksimalna višina pa 9.999,99 €. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali 
obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. Upravičeni stroški 
so stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca9, ki je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in o 
konkurenci na tem trgu. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 5.000,00 €.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečnje širše 
prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in 
poslovnih priložnosti na tujih trgih. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe 
na mednarodnih forumih (kotizacija, vpis v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, stroški prevoza in nočitev). 
Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna 
pa 3.000,00 €.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s 
podjetji) za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti. Predmet 
javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih 

ZBORNICA CELJE
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Mobilna aplikacija e-davki

Aplikacija je namenjena fizičnim osebam. Ponuja številne 
funkcionalnosti poslovanja s FURS. Poleg obrazcev, 
kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja 
tudi personalizirani koledarček, preko katerega boste 
prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in 
pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega 
davka). Če vam delodajalec ne bo obračunaval in plačeval 
prispevkov za socialno varnost, boste o tem preko 
aplikacije sproti obveščeni. Zavezancem, ki uveljavljajo 
olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo 
predizpolnjen obrazec s podatki iz njihove lanske vloge. 
Za vstop je potrebna registracija ali prijava z davčno 

srečanj s podjetji (kotizacije, prevoz, nočitve, stroški B2B) Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna 
pa 5.000,00 €. 

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Namen vavčerja je spodbuditi podjetja, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo 
možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi. Predmet javnega poziva je 
sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija (stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela 
skupnega razstavnega prostora). Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 3.000,00 €.

V kolikor imate vprašanja v zvezi z vavčerji, jih naslovite na e-pošto vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na 
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS.  (Vir: www.podjetniskisklad.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

številko in geslom. Če ste se v eDavke v preteklosti 
že registrirali, se v mobilno aplikacijo zgolj prijavite s 
svojo davčno številko in geslom, ki ste ga uporabili pri 
registraciji na spletnem portalu eDavki. Aplikacija bo 
posameznikom poenostavila izpolnjevanje davčnih 
obveznosti in uveljavljanje pravic. Uporabniki aplikacije 
bodo vračilo dohodnine prejeli štiri dni prej kot sicer, 
sodelovali bodo tudi v nagradni igri. Na FURS-u za letos 
napovedujejo še dodatne nadgradnje sistema. Sistem 
eDavki trenutno uporablja več kot 50.000 fizičnih oseb in 
vsi podjetniki in podjetja, ki morajo s Fursom poslovati 
elektronsko na podlagi zakona. 

(vir: www.fu.gov.si)

 

Program za pripravo DDD-DDD in DOD-DDPO

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti  (DDD-DDD) in Obračun davka 
od dohodka pravnih oseb  (DDPO) je potrebno oddati 
elektronsko preko portala E edavki.

Za davčno leto 2018: 
Za pripravo in oddajo obračunov DDD-DDD in DOD-
DDPO, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1.1.2018 
dalje, je od dne 26.1.2018 možno pripraviti obračun 
direktno na portalu eDavki (na voljo je obrazec). Obračun 
za leto 2018 pripravite tako, da vstopite v portal eDavki, 
izberete zastopanje dejavnosti (za pripravo DDD-DDD) 
ali pravne osebe (za pripravo DOD-DDPO), kliknete na 

Dokumenti, Nov dokument in na seznamu dokumentov 
poiščete obrazec DDD-DDD ali DOD-DDPO, po potrebi 
popravite obdobje obračuna (če je začetek ali konec 
poslovanja drugačen) in kliknete Naprej. 
Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo 
aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča.

Za pretekla davčna leta (2017,2016,...): 
Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-
DDD za davčna obdobja do 31.12.2017, oziroma za 
poslovna obdobja 2017/2018 se, enako kot v preteklih 
letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester 
Fineus. 

(vir: www.fu.gov.si)
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Klub podjetnikov Zlatorog Celje gostil uspešna 
družinska podjetja
V Klubu podjetnikov ZLATOROG 
Celje, je v četrtek, 28.2.2019, potekalo 
izredno zanimivo srečanje, saj je 
Klub uspel zbrati na enem mestu 
predstavnike zelo uspešnih in 
prepoznanih slovenskih družinskih 
podjetij. Podjetniške zgodbe so 
predstavili Simon Mesec iz podjetja 
Mebor - prejemnik nagrade Zlata 
gazela 2018, ter dva domačina – 
Celjana, ki zastopata  tudi interese 
obrti in podjetništva tako na lokalnem 
kot državnem nivoju in sta v vodstvu 
OOZ Celje in OZS:  Podjetnik leta 
2018 in Naj Celjan 2018 Peter Pišek 
iz skupine podjetij Pišek in skupine 
Pišek & HSF Logistics ter Miran Gracer 
iz Grafike Gracer d.o.o., podjetnik 
z več kot 40 letnimi podjetniškimi 
izkušnjami, ki ga je Slovenija spoznala 
v oddaji »Prava ideja«. V omizju, ki ga 
je moderirala mag. Tatjana Štinek, so 
se prepletale mladost in modrost, 
tradicija in inovativnost, trdo delo 
in iznajdljivost, sodelovanje in 
spoštovanje, vizionarstvo in rezultati 
dela, ki jim je skupno to, da so vsi 
govorniki iz  družinskih podjetij z 
odličnimi poslovnimi rezultati.  

Še ne 30 letni Simon Mesec, vodja 
prodaje in eden od treh sinov 
ustanovitelja podjetja Mebor iz 
Železnikov, je spregovoril o tem, kako 
je njegov oče leta 1982  izdelal prvo 
tračno žago in se podal na lastno 
podjetniško pot. Iz prvih izzivov je 
nastalo tehnološko podjetje, ki se 
ukvarja s proizvodnjo obdelovalnih 
strojev  in linij za razrez lesa s 65 
zaposlenimi, 90 % izvoza v 55 držav 
sveta in z vizijo »Biti prisoten povsod, 
kjer je les.«

Sledila je zanimiva predstavitev 
več kot 30 letne podjetniške poti  
Petra Piška,  ustanovitelja skupine 
podjetij Pišek in skupine Pišek & HSF 
Logistics, ki se ukvarjajo prvenstveno 
s specialnimi prevozi z različnimi 
temperaturnimi stanji, skupno pa 
zaposlujejo 104 ljudi. Vsa vozila 
so opremljena z najsodobnejšo 
tehnologijo. Od lani se ponašajo 
tudi z novim sodobnim logističnim 
centrom na Lopati. Ponosen je, da 

so vsi štirje njegovi sinovi so tesno 
vpeti v poslovanje. Kot mestni svetnik 
MOC je seznanjen z vsemi aktualnimi 
dogajanji v lokalnem okolju, kot 
predsednik sekcije za promet pri OZS 
pa se zavzema za reševanje aktualne 
prevozniške problematike in med 
pomembne naloge uvršča dvig 
ugleda slovenskim prevoznikom. 
Njegov moto je: »Ko bo vsem lepo, bo 
tudi meni.«

Najdaljšo podjetniško pot – več kot 40 
let, ima med vsemi tremi gosti omizja 
Miran Gracer, prokurist in ustanovitelj 
Grafike Gracer d.o.o. s tiskarno in 
založbo, ki je tudi edini že predal 
vodenje podjetja naslednji generaciji 
- svojemu sinu Miranu. Je podjetnik z 
odličnimi idejami, dejaven na mnogih 
področjih. Podjetje, ki zaposluje 29 
ljudi,  vlaga v tehnologijo in znanje 
ter trajnostno oskrbo z energijo, saj 
ima lastno sončno elektrarno. Sledijo 
motu: »Sodobni, a s tradicijo.«

V nadaljevanju so gostje, iz po 
dejavnostih zelo različnih podjetij, 
v razpravi podali svoje odgovore 
na vprašanja o investicijah, ključnih 
dejavnikih uspeha, o sodelovanju med 
družinskimi člani, prenosu vodenja 
na mlajšo generacijo, o zaposlovanju 

Od leve proti desni:   Franc Preložnik, Peter Pišek, mag. Tatjana Štinek, Miran Gracer, Simon Mesec, 
foto: Miran Gracer ml.

novih sodelavcev ter o stanju 
podjetniškega in gospodarskega 
okolja. Vsi pa so si bili enotni, da za 
uspeh na poslovnem področju moraš 
verjeti vase, da je najboljša investicija 
v družinskih podjetjih priprava 
naslednikov za nadaljevanje in razvoj 
že doseženega, da je pomembna 
ekipa sodelavcev, da je potrebno  
slediti in ustvarjati trende in da glas 
zadovoljnega kupca seže zelo daleč.  
Glede globalne konkurence pa se 
je treba zavedati, da moraš poznati 
ne samo tehnologije, konkurenco, 
logistiko, kakovost in cenovno 
politiko ampak tudi, da imajo ljudje 
drugačno kulturo in navade ter, da 
se je prav zato potrebno prilagoditi 
vsakemu trgu oziroma državi 
posebej. Glede države pa so gostje 
bili mnenja, da bi bilo potrebno 
prevetriti smeri izobraževanja glede 
na stanje in predvidene potrebe 
ter trende v družbi, da podjetja 
potrebujejo pogoje za rast in razvoj. 
Država pa je po njihovem mnenju 
tista, ki mora ustvarjati pogoje za rast 
in konkurenčnost. 

Za zaključek so spregovorili tudi 
o aktualnih smernicah glede 
prihajajoče reforme na davčnem 
področju. 
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1. KAKO POSTATI (ŠE BOLJ) USPEŠEN PODJETNIK
v torek, 19.3.2019, od 12.- 17. ure

Večina podjetnikov si želi povečati prihodke. Ste med njimi? Delate 12 ur dnevno in nimate dovolj časa zase in 
družino? Vam starši še niso predali dovolj odgovornosti in znanja? Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z da, 
potem se prijavite na delavnico »Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik«. Več najdete na povezavi https://most-
institut.eu/dogodki/. Delavnica je primerna za vse podjetnike, ki bi radi še bolj uspešno poslovali, še zlasti pa 
prevzemnikom dejavnosti. Več o vsebini si lahko ogledate v kratkem videu https://youtu.be/MhfIBj38zzA.

Spoznali bomo načine, tehnike in orodja, ki vam omogočajo večjo učinkovitost, obenem pa več prostega časa in 
povečanje prihodkov. Teme, ki se jih bomo dotaknili na delavnici:
3 Vsak podjetnik (tudi prevzemnik) mora postaviti lastno vizijo razvoja podjetja.
3 Vodenje podjetja iz podjetniškega vidika je ključno za dolgoročno uspešnost.
3 Veliko podjetnikov večino nalog izvajajo sami. Je to res najbolj učinkovito?
3 7 ključnih vprašanj za ugotavljanje optimalnega načina vodenja podjetja…
3 Kako delegirati naloge, da nam ostane dovolj časa za pomembne stvari?
3 Zakaj je podjetniška funkcija pomembnejša od izvajalske–direktorske? 
3 Kako optimizirati vodenje za trajno dolgoročno uspešno poslovanje?

Delavnica bo razgibana, polna resničnih zgodb, predvsem pa izjemno interaktivna. Delavnico, ki bo trajala do 
17. ure, bo izvedel Uroš Kavs, ustanovitelj Inštituta MoST, katerega namen je ozaveščanje in povezovanje 
slovenskega gospodarstva. 

Stroški udeležbe na podjetje (ne glede na število udeležencev iz podjetja) znašajo 77,00 EUR+DDV za člane 
OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za 
ostale udeležence (nečlane) znašajo stroški udeležbe na podjetje (ne glede na število udeležencev iz podjetja) 
127,00 EUR+DDV. 

Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo 
organiziran za minimalno 7 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

P R I  J  A  V N I  C  A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail tatjana.stinek@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. KAKO POSTATI (ŠE BOLJ) USPEŠEN PODJETNIK
KDAJ:  	19. 3. 2019 ob 12.00 uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
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Sekcija za promet – aktualne informacije

PREVOZ POTNIKOV:
Finančna uprava Republike Hrvaške je izdala navodilo 
davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža podjetja v 
njihovi državi in na ozemlju Hrvaške opravljajo občasne 
mednarodne prevoze potnikov in v njem navajajo, da 
se mora v vozilu  poleg potrdila o osebni identifikacijski 
številki in identifikacijski številki za obračun DDV nahajati 
še izpolnjen obrazec MCP. Ta obrazec je potrebno 
predložiti pristojnemu finančnemu uradu pred vsakim 
vstopom v Republiko Hrvaško (po e-pošti na e-naslov: 
odjel.stranci@porezna-uprava.hr), navodila so bila 
objavljena 15.1.2019.

PREVOZ BLAGA:
Glede na številna vprašanja, ki jih prejemamo v zvezi z 
pravili izvajanja kabotaže v državah Skupnosti, še enkrat 
pošiljamo osnovne informacije:
Osnovna pravila za kabotažo še vedno ureja 
veljavna Uredba ES št. 1072/2009. Po opravljenem 
mednarodnem prevozu v državo gostiteljico, se 
prevoznikom dovoli opravljanje do 3 kabotažnih voženj 
v obdobju 7 dni  z istim vozilom (v državi gostiteljici). 
Lahko pa te tri kabotažne vožnje opravi (v roku 7 dni) v 
treh različnih državah članicah (v katero vstopi prazen), 
vendar le v roku 3 dni  samo 1 kabotažno vožnjo. (v 
obdobju 7 dni je možna le ena opisana varianta). dodatna 
pojasnila so v prilogi.

POMEMBNO:
Voznik mora dokazovati mednarodni prevoz (tudi v 
primeru, ko opravlja 1 kabotažo v državi, v katero je vstopil 
prazen)  in opravljene kabotaže z dokumentacijo, iz 
katere je razvidno (vsebina tovornega lista): 
-  ime, naslov in podpis pošiljatelja,
-  ime, naslov in podpis prevoznika,
-  ime, naslov in podpis prejemnika ter, ko je blago 

dostavljeno, datum dostave,

-  kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za 
dostavo,

-  splošno uporabljen opis vrste blaga in načina pakiranja 
ter v primeru nevarnega blaga njegov splošno 
uveljavljen opis kot tudi številko pošiljk ter njihove 
posebne oznake in številke,

-  bruto masa blaga ali njegovo drugače izraženo 
količino,

-  registrske tablice motornih vozil in priklopnikov.

Parkiranje tovornih vozil na počivališčih
Opozarjamo na (še vedno veljavna) določila Zakona o 
cestah (šesti odstavek 5. člena), ki se glasi: Na prometnih 
površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so 
namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega 
prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje 
za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas 
prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani 
vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum 
začetka parkiranja. Parkiranje samo priklopnega vozila 
je na teh površinah prepovedano (zagrožene so globe: 
4.000 EUR za podjetje, odgovorna oseba 1.000 EUR).

Francija:
Prejeli smo obvestilo, da v Franciji izvajajo poostren 
nadzor nad pravilno izpolnjenimi tovornimi listi (CMR). V 
kolikor niso navedeni obvezni podatki ali so le ti napačni, 
je predpisana globa od 135 EUR - 750 EUR. Svetujejo, da 
se v primeru ugotovljene kršitve voznik obnaša korektno 
in spoštljivo do nazdornih organov. To sicer ni zagotovilo, 
da bi se kazni izognili, vsekakor pa pripomore k milejši 
globi. (Vir: Suzana Crassard). Konvencija CMR je objavljena 
(obvezni podatki, ki morajo bisti vpisani na tovorni list so 
navedeni v 6. členu): tukaj: http://www.intertransport.
si/stara/html/zakoni_sporazumi_konvencije/CMR/
sporazum_CMR.htm.

Vir: Natalija Repanšek, sekcija za promet OZS

 

ZBORNICA CELJE

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

SPOT svetovanje SAVINJSKA
Ponosni smo, da je sedež  SPOT svetovanje Savinjska na 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje. S 1.1.2018 se 
je začelo izvajanje 5 letnega projekta SPOT svetovanje 
Savinjska, pod okriljem SPIRIT SLOVENIJA, Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za 
regionalni razvoj.  V vsaki statistični regiji na območju 
Republike Slovenije je financiran en SPOT regije v 
obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022.  8 svetovalk že drugi 
leto skrbi za izvajanje naslednjih aktivnosti: 
o informiranje, 
o svetovanje - podjetnikov in potencialnih podjetnikov,
o animiranje in povezovanje regionalnega okolja, 
o mreženje subjektov podpornega okolja v regiji, 

o promocije in informiranja o podjetništvu, 
o usposabljanja, 
o delavnice, 
o izmenjava dobrih praks v Sloveniji in tujini, 
o odpiranje poslovnih priložnosti, 
o srečanje podpornega okolja v regiji ter še mnoge 

druge. 
V Showroomu regije na sedežu SPOT v prostorih OOZ 

Celje se predstavljajo regijska podjetja.

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

ki bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 9.30,
Dvor Jezeršek, Zgornji Brnik 63, Cerklje na Gorenjskem.

Vabimo vas na
DAN DRUŽINSKEGA PODJETNIŠTVA OZS,

Program:
9.00  Dan se prične z dobro kavico

9.30  Uvodni pozdrav 
   Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

9.40    Aktivnosti Centra za družinsko podjetništvo
  Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10.00  Inspiracijsko predavanje: Podjetniška pot je nenehno učenje 
  mag. Martin Lisec, logoterapevt, mediator, coach, urednik, predavatelj

11.00   Mreženje z odmorom za kavo

11.30   Okrogla miza: Zakaj moj otrok ni ostal v družinskem podjetju?
  Sodelujoči:
  mag. Tina Kociper, naslednica
  Uroš Kavs, naslednik
  Janez Kunaver, obrtnik

13.00   Mreženje ob kosilu

Udeležba na dogodku je brezplačna,  
obvezna pa je prijava preko spletne prijavnice na  www.druzinskopodjetnistvo.si
 

1-1 OP Druzinsko podjetnistvo 2019.indd   1 4. 03. 19   10.56
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Projekt je sofi nanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO

ZAKONSKE NOVOSTI ZA IZVAJALCE 
SUHOMONTAŽNIH DEL

V TOREK, 12.3.2019, OB 15.00 uri
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

V sodelovanju z OZS in GIZ Suha gradnja vas vabimo, da se udeležite delavnice, kjer bodo predstavljene aktu-
alne zakonske novosti za izvajalce suhomontažnih del.

Vsebina delavnice:
•	 Vpis v imenik vodij del za suhomontažerje
•	 Novi Pravilnik o gradbiščih, gradbeni odpadki
•	 Pravila za obračunavanje in kalkulacije v suhomontažni gradnji, izdelava ponudb
•	 Pogoji za izvedbo suhomontažnih del
•	 Strokovne predstavitve izvedbenih detajlov, sklopov in tehničnih rešitev ter novitet v suhomontažni 

gradnji (stene, stropovi, obloge, ipd…)
•	 Strokovna razprava vseh sodelujočih predavateljev in udeležencev 

Izvajalci: 

Janko Rozman, sekretar sekcij gradbincev,  instalaterjev-energetikov  ter kleparjev in krovcev pri OZS

Mladen Dandić, GIZ Suha gradnja

Dr. Sandra Senčič, KOVA, d.o.o.

Udeležba na delavnici, ki bo trajala 4 šolske ure, je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite 
na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do  petka, 8.3.2019. Vljudno vabljeni!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R I J A V N I C A 

ZAKONSKE NOVOSTI ZA IZVAJALCE SUHOMONTAŽNIH DEL 
V TOREK, 12.3.2019 OB 15.00

(izpolnjeno prijavnico pošljite do petka, 8.3.2019, 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: __________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec FEBRUAR 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2018 
1.782,12 €.  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). 

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

  

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 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.109,74
 275,22 + (1.660,18 – 

(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74 275,22

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

Posebne olajšave:

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 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.302,70 €

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).     

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  FEBRUAR 2019 
upoštevajte 19 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 160 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

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 8,88 €  

• 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.

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. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 21 (168) 0 21 168
April 21 (168) 1 (8) 22 176
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 19 (152) 1 (8) 20 160
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 1 (8) 22 176
September 21 (168) 0 21 168
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 20 (160) 1 (8) 21 168
December 20 (160) 2 (16) 22 176
Skupaj 249 (1992) 12 (96) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2019 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  FEBRUAR 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

1.681,55  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

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

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp.    4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ    385,42 2.248,23

*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.

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
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1969 - 2019
let

 ČLANOM OOZ CELJE

VABILO K OBJAVI OGLASOV V ZBORNIKU  
OB 50. LETNICI OOZ CELJE

Na OOZ Celje bomo ob 50. letnici delovanja izdali zbornik, ki bo izšel  v maju 2019. V uvodu zbornika je prostor 
namenjen kratki predstavitvi občin, v nadaljevanju pa bo predstavljeno delo in izvedeni projekti  zbornice v ce-
lotnem obdobju delovanja. Drugi del zbornika je namenjen oglaševanju. Zbornik bo posredovan vsem članom 
OOZ Celje, občinam na področju, ki ga pokriva zbornica, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in drugim OOZ, 
na razpolago pa bo tudi na sedežu zbornice. Vabimo vas, da se v katalogu predstavite z oglasom.

Dimenzije oglasov: 

1/1 167 x 222 mm  (celostranski, pokončen)

1/2 167 x 110 mm  (polovica strani, ležeč)

1/4   81 x 109 mm  (četrt strani, pokončen)

1/8   81 x   52 mm  (osmina strani, ležeč)

Format: pdf, brez robov

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

N A R O Č I L N I C A
PODJETJE/S.P.: 
         
SEDEŽ: 
        
 KONTAKTNA OSEBA: 
       
ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),    DAVČNA ŠT.:         
  
E-POŠTA:      GSM:   

Naročamo reklamni oglas v velikosti :
  1/8 strani  color               60,00 €     
 ¼  strani   color            100,00 €
 ½ strani   color             200,00 €
   1  stran    color             400,00 €

V cenah ni zajet DDV.

Na naročilnici označite izbrano velikost reklamnega oglasa. Izpolnjeno naročilnico in oglas posredujte po 
e-pošti  marti na.recnik@ozs.si najkasneje do petka, 29. marca 2019. Oglas naj bo v pdf formatu in brez 
robov.

Kraj in datum: _____________________                     Podpis in žig: ______________
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