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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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Novosti gradbenega zakona – vpis v imenik vodij del
Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
(ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1.
junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del.
Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran
poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen). Z ZAID je predpisan
nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa uveden imenik vodij del. Tega bodo vodile Inženirska zbornica (IZS) za inženirje
in tehnike, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje
in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) za mojstre
ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu, vsaka svojega. Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih
zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
•
imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
•
imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni
čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj
enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del (pogoj iz
te alineje je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje
po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti in
izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v Imenik vodij del pri OZS).
Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij del – Vlogo za vpis
v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za
vpis, ki je objavljen na spletni strani OZS http://www.ozs.
si/Za%C4%8Dlane/Javnapooblastila/VpisvImenikvodijdel/
Vlogeinobrazci.aspx (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti
pravilno izpolnjena. V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.
Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
•
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
•
če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način,

nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.
Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti: dokazilo o državljanstvu, spričevalo o mojstrskem izpitu ali potrdilo o vpisu v
Obrtni register (če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti), dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti
za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati
odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo
zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in
pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote
ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR), dokazilo o plačani vpisnini
(stroški postopka so navedeni na vlogi). OZS bo posamezniku
izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij del in žig z identifikacijsko
številko vodje del.
Mnenje MOP je med drugim, da je tudi temu (razčiščevanju,
urejanju, prilagoditvam,….) namenjeno dveletno prehodno
obdobje, ki je zakonsko določeno. Nova zakonodaja prinaša
oz. določa več prehodnih obdobij in za vpis v imenik vodij del
je bilo to vedno 2 leti, šteje se od 1.6.2018 dalje. So pa še druga prehodna obdobja po novi gradbeni zakonodaji: glede uporabe starih predpisov, glede možnosti vpisa pridobljenih pravic
za nadzorstvo, glede informatizacije postopkov, glede izdelave
projektne dokumentacije, glede legalizacij,….., nekateri prehodni roki so določeni v mesecih ali letih, nekateri pa z datumi in
letnicami, tako, da če kdo ni bil pozoren, je te informacije zlahka
preslišal ali pomešal.
Komu se ni potrebno vpisati? Zakon pravi, da se ni potrebno
vpisati izvajalcem, ki opravljajo dejavnosti izvajanja zaključnih
gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.
S ciljem, da pravočasno dobite prave informacije in razčistite morebitne dileme ter vprašanja, na OOZ Celje organiziramo seminar, ki bo v sredo, 21.11.2018 ob 16. uri, izvedel
ga bo sekretar sekcije gradbenikov na OZS Janko Rozman.
Podrobno vsebino in prijavnico najdete na strani 8.

Nova kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem
Dne 1.9.2018 je začela veljati Kolektivna pogodba za gostinstvo
in turizem (Ur. list RS, štev. 56/2018) ter je sklenjena za določen
čas, in sicer so 31. 12. 2022. Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju ki poslujejo na pridobiten način
in kot glavno dejavnost opravljajo eno od navedenih dejavnosti
v kolektivni pogodbi. Ta kolektivna pogodba zaenkrat še nima
razširjene veljavnosti. Razširjena veljavnost KP pomeni, da velja
za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost,
ki spada pod določeno KP. Če KP nima razširjene veljavnosti,
velja le za delodajalce, ki so člani delodajalskih združenj, ki so
podpisniki te KP. Opozoriti pa velja, da ob upoštevanju Zakona
o kolektivnih pogodbah, velja določena KP za stranki kolektivne
pogodbe oz. njune člane. Pogodbeni stranki navedene kolektivne pogodbe sta kot predstavnika delodajalcev Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije
ter kot predstavnika delojemalcev Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije.
Delodajalca lahko zavezujeta dve kolektivni pogodbi. V tem primeru velja, da mora delodajalec v vsakem konkretnem primeru
(na primer odmera letnega dopusta itd.,) uporabiti tisto, ki je za
delavca ugodnejša.

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere spremembe ter dopolnitve nove kolektivne pogodbe, in sicer:
1. Delodajalec lahko s pisno odredbo, na pri delodajalcu običajen način, ki jo vroči delavcu en dan pred prerazporeditvijo
delovni čas zaradi objektivnih razlogov, tehničnih razlogov ali
razlogov organizacije dela, začasno prerazporedi predvsem v
sledečih primerih:
• zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega obsega dela,
• zaradi začasnega pomanjkanja surovin (reprodukcijskih materialov, sestavnih delov) in energije (elektrika, para, plin),
• zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti zaposlenih delavcev pri delodajalcu,
• zaradi neugodnih vremenskih pogojev.
2. Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa in začasni
prerazporeditvi delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več
kot 56 ur tedensko. Za delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, se ure najdaljšega tedenskega delovnega časa sorazmerno zmanjšajo. Delodajalec je dolžan vsake tri koledarske mesece narediti analizo
stanja presežka ur delavcev, ki nastanejo zaradi neenakomerne
in začasne prerazporeditve delovnega časa. O analizi je dolžan
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seznaniti reprezentativni sindikat v podjetju oziroma svet delavcev.
V primeru viška ur, ki presega 5% povprečne delovne obveznosti zaposlenih, je dolžan predstaviti ukrepe s katerimi bo
izboljšal organizacijo dela. Delodajalec je dolžan delavcu v
okviru referenčnega obdobja omogočiti, da izrabi presežek ur,
ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne
razporeditve delovnega časa. Če delodajalec med referenčnim
obdobjem ugotovi, da ne bo mogel delavcu zagotoviti izrabe
presežnih ur, jih lahko plača v višini ustrezne urne postavke od
osnovne plače delavca, povečanih za najmanj 30%. V kolikor
se koriščenje presežnih ur v prvih šestih mesecih od njihovega
nastanka znotraj enotnega referenčnega obdobja ne izvede in
se jih do takrat ne izplača v višini ustrezne urne postavke od
osnovne plače delavca, povečane za najmanj 30%, se jih po poteku šestih mesecev od njihovega nastanka izkoristi ali izplača
v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, po-

večane za najmanj 45%, in sicer najkasneje do izteka enotnega
12-mesečnega referenčnega obdobja. Če izraba presežka ur
zaradi narave delovnega procesa v okviru-12 mesečnega referenčnega obdobja, je delodajalec dolžan najkasneje pri izplačilu prve plače po izteku 12-mesečnega referenčnega obdobja
izplačati delavcu vse opravljene presežne ure v višini ustrezne
urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 50%.
3. Po novi kolektivni pogodbi za gostinstvo in turizem znaša
regres 1.000 EUR. Po prejšnji kolektivni pogodbi je regres znašal 900 EUR, za leto 2017 pa 950 EUR. Opozoriti velja, da tisti
delodajalci, ki so regres že izplačali po takrat veljavni kolektivni
pogodbi, niso dolžni poračunati višji regres po novi kolektivni
pogodbi. Tisti delavci, ki pa so se zaposlili po 1.9.2018, bodo
upravičeno do višjega regresa, prav tako tudi tisti, ki jim bo v
primeru nelikvidnosti izplačan regres najkasneje do 1. novembra tekočega leta.
			Vir: Staša Pirkmaier, svetovalka OZS

Administrativna poenostavitev
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 predvideva ukinitev izjave iz 45. člena ZDDV-1. Davčni zavezanci bodo
s 1.1.2019 dolžni, v kolikor bodo spremembe sprejete, na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o
obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičninami. Skladno z 44.
členom ZDDV-1 so oproščene naslednje transakcije z nepremičninami:
• najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom),
razen nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, dajanje v najem garaž in površin za parkiranje vozil, dajanje v najem trajno instalirane opreme in strojev ter
najem sefov;
• dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so
objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden
so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od
začetka prve uporabe oziroma prve vselitve ("stare" nepremičnine);
• dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč.
Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije z nepremičninami, za
katere je predpisana oprostitev, se lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine - davčnim zavezancem, ki ima pravico do celotnega
odbitka vstopnega DDV, da bo transakcija z nepremičnino obdavčena. Dogovor o obdavčitvi velja, v kolikor so kumulativno
izpolnjeni pogoji:
• transakcija se izvrši med ID zavezancema za DDV in
• kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec ima pravico do

•
•

odbitka celotnega DDV in
kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec bo nepremičnino uporabljal za namene obdavčene dejavnosti in
obe pogodbeni stranki, vsaka zase, preko portala eDavki,
predložita izjavi po 45. členu najkasneje do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

Ob izpolnitvi pogojev se račun izda:
• z uporabo 76.a člena pri dobavi objektov in zemljišč oziroma
• z obračunanim DDV pri najemu nepremičnin.
Z novim letom, če bodo predlogi sprememb zakona sprejeti,
oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1 ne bo več potrebna, vendar
pa bo potrebno davčnemu organu, na zahtevo, dokazati obstoj
predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije. Na kakšen način se bo obstoj predhodnega dogovora dokazoval, zakonodajalec ni zapisal.
Davčnim zavezancem zato predlagamo sklenitev vnaprejšnega pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije z nepremičnino,
primeroma z vključitvijo v kupoprodajno oziroma najemno pogodbo.
V kolikor dogovor o obdavčitvi ne bo sklenjen pred nastankom
obdavčljivega dogodka (dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV), se
bo transakcija štela za oproščeno plačila DDV.
							
			
Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

Pozor, gre za prevaro!
V zadnjem času obrtniki in podjetniki ponovno soočajo s problematiko vpisov v t.i. Evropske registre, imenike itn. Poimenovanja
teh registrov so različna, zahtevki za sklenitev pogodbe in kasneje plačilo, pa so več ali manj v isti obliki (v obliki obrazcev) in
po do sedaj znanih podatkih v zadnjem času ponovno prihajajo iz Španije (European City Guide), Nemčije (European Buissiness
Number) ter Nizozemske (EU bussiness register). Nazadnje so nekateri podjetniki prejeli poziv za podpis dokumentov v angleščini za pridobitev EBN številke (European Business Number). Gre za predizpolnjen obrazec s podatki obrtnika/podjetnika, ki ga je
potrebno le podpisati. V drobnem tisku pa se skriva zanka in sicer s podpisom pristanete na plačilo 771 EUR/leto.
Gre za zavajanje, saj obrtniki/podjetniki te številke NE potrebujejo! Glede na navedeno vam svetujemo, da tovrstnih
obrazcev ne podpisujete, v primeru, da pa želite podpisati, pa pred podpisom natančno preberite celotno posredovano
dokumentacijo, predvsem drobni tisk.
Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
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Javni poziv 51FS-PO18 - finančne
spodbude za nove naložbe v učinkovito
rabo in obnovljive vire energije
Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad je 5. oktobra 2018 objavil javni poziv za finančne spodbude podjetjem za naložbe v
učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero,
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za
nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije
na območju Republike Slovenije. Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.
Nepovratna sredstva oziroma posojila so med drugim na voljo
za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal na terenu in stropa, za
zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi, vgradnjo toplotne
črpalke za centralno ogrevanje, vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnjo toplotne postaje
za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnjo sprejemni-

kov sončne energije, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitega sistema
razsvetljave, optimizacijo sistema ogrevanja, vgradnjo naprave
za samooskrbo z električno energijo, gradnjo skoraj nič-energijske stavbe, za izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav ter vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev.
Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva,
kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih
stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni
EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).
Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki
01 241 48 66 in 01 241 48 79 ali po elektronski pošti na naslovu
ekosklad@ekosklad.si. Javni poziv velja do objave zaključka oziroma porabe sredstev. Dodatne informacije:
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/
publicationID=33.

Kongres frizerjev in kozmetikov
Obveščamo vas, da bosta Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije letos prvič organizirali
skupni Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 17. In 18. novembra 2018 v Hotelih Bernardin v Portorožu. Za kozmetike in frizerje
pripravljajo zanimiv, pester program z aktualnimi temami. Spoznavali boste novosti na področju permanentnega make up-a, pedikure, manikire, maderoterapije in drugih dejavnosti. Novosti boste lahko spoznavali, tako na predavanjih, kot tudi na zanimivih
predstavitvah razstavljavcev in dobaviteljev kozmetičnih izdelkov in opreme v preddverju dvorane.
Že v soboto zvečer pripravljajo zanimivo druženje z večerjo in glasbo. Osrednji dan za frizerje bo zagotovo nedelja, kjer sekcija tudi
to leto gosti priznanega tujega predavatelja. Serge Moreau je frizer, ki je v zadnjih letih škarje in glavnik postavil na stranski tir in se
posvetil predavanjem, kjer se ne osredotoča zgolj na frizuro, ampak na celotno stilsko podobo človeka, kamor sodi tudi make up,
obleka in ostali modni dodatki. Vljudno vas vabimo k udeležbi, več informacij in način prijave najdete: www.ozs.si.

Ana Dobnik s.p. Beladonna – center bioresonance in dobrega počutja
V družinskem centru Beladonna na Smrekarjevi 1 v Celju se lahko
pohvalimo z najnaprednejšim bioresonančnim aparatom trenutno na
trgu. Medicinski aparat s pomočjo elektromagnetnega valovanja celic,
hitro, natančno in neboleče diagnosticira delovanje vsakega organa.
Omogoča nam vpogled v zdravstveno stanje posameznika in nas
preventivno opozori na morebitne bolezni, vnetja, obremenitve z
mikroorganizmi, alergene itd,.. te informacije osebam pomagajo do
spoznanja njihovih šibkosti v telesu in možnih začetkov zdravstvenih
tegob, katere še lahko preprečijo v zgodnji fazi odkritja. V centru
izvajamo tudi ročno limfno drenažo v zdravstvene in lepotne namene, kot
je odpravljanje gubic in celulita ali lajšanje bolečin, oteklin, hitrejše
celjenje po poškodbah ali operacijah. Izvajamo tudi metodo kriolipolize –
trajno odpravljanje maščobnih celic s tehniko zamrzovanja na -9°C. Po novem izvajamo tudi
maderoterapijo ali valjčkanje. S posebnimi lesenimi valjčki pomagamo preoblikovati postavo stranke.
Vabljeni tudi na ogled naše spletne strani www.beladonna.info.
NOVEMBER 2018
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REGIJSKO SREČANJE PODPORNIH INSTITUCIJ
V SAVINJSKI REGIJI
V četrtek, 18.10.2018, je na OOZ Celje v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA potekalo regijsko srečanje podpornih institucij Savinjske regije, ki je
bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja.

Svetovalke SPOT svetovanje SAVINJSKA (arhiv OOZ Celje)

Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila predstavnik sedeža SPOT svetovanje SAVINJSKA in
predsednik OOZ Celje Miran Gracer ter predstavnica vodilnega partnerja projekta v Savinjski
regiji, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice
– Zreče, mag. Jasmina Mihelak Zupančič.
Irena Meterc iz Javne agencije SPIRIT je podala informacije o nacionalnem sistemu SPOT, ki je
bil uveden v začetku leta 2018 in v okviru katerega
država zagotavlja brezplačne podporne storitve za
podjetništvo.
V projektu SPOT svetovanje SAVINJSKA sodeluje 7 partnerjev: Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija
Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer se nahaja sedež ene izmed 12 regijskih točk
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SPOT Svetovanje v Sloveniji – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje, SPOT svetovanje
SAVINJSKA.
V prvih devetih mesecih delovanja smo partnerji
projekta v Savinjski regiji izvedli naslednje aktivnosti: 1344 svetovanj, 94 animiranj in povezovanj
(570 udeležencev), 35 delavnic in 11 usposabljanj
(1000 udeležencev), 4 izmenjave dobrih praks in 4
odpiranja poslovnih priložnosti (135 udeležencev)
ter 12 povezovanj in mreženj zunaj Slovenije. Skupno število udeležencev vseh aktivnosti je bilo preko
3.000, udeležba za vse pa je bila brezplačna.
Njihov odziv je bil izredno dober, kar kaže na potrebnost tovrstnih projektov in podpornih storitev.
Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA v prostorih OOZ Celje je vzpostavljen showroom regije.
V njem se predstavlja 18 podjetij iz celotne regije,
ki so se odzvala na prvo javno povabilo partnerjev
projekta.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Predstavitev podjetij v showroomu (arhiv OOZ Celje)

Po predstavitvi rezultatov projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA so o svojem delovanju poleg Razvojne agencije Savinjske regije spregovorili predstavniki Medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje
in Velenje ter vseh štirih podjetniških inkubatorjev
v regiji, in sicer: Inkubatorja Savinjske regije d.o.o.
Celje, Saša Inkubatorja d.o.o. Velenje, Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o. Rogaška
Slatina in Podjetniškega inkubatorja Šentjur. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetnikom so
predstavili še AJPES Celje, ZRSZ OS Celje ter RGZC
v okviru projekta regionalnega stičišča dostojnega
dela. Zanimiva je bila predstavitev Učnega izdelovalnega laboratorija Šolskega centra Slovenske
Konjice-Zreče (U-LAB) ter Kompetenčnega centra
ROBOFLEX Etra d.o.o., ki je dobitnik letošnjega
sejemskega priznanja Mestne občine Celje.
V razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo institucije podpornega okolja v
Savinjski regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in vzpostavitev
novih vezi.
Mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS
Celje: “Na ZRSZ, ki je osrednja institucija na trgu
dela, se zavedamo, da le povezovanje med vsemi
deležniki, ki delujemo na lokalnem okolju, prinaša rezultate. Zato cenimo sodelovanje z Območno
obrtno-podjetniško zbornico Celje, saj je sinergija
naših skupnih aktivnosti tako bistveno večja.«
Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o.: »Danes,
ko je vsem nam tržišče globalno, torej ves svet, je
zelo pomembno, da se zavedamo, da je medsebojno

Regijsko srečanje (arhiv OOZ Celje)

Pozdrav Irene Meterc, SPIRIT (arhiv OOZ Celje).

povezovanje nuja in ne naš izbor, če želimo delati
v duhu časa. Posebno pomembno je povezovanje
podpornega okolja podjetništva, saj le tako lahko
nudimo podjetnikom kvalitetne informacije in v
najkrajšem možnem času. Zato zelo podpiramo dogodke kot je bil danes. „
Matjaž Breznik, strokovni sodelavec U-LAB:
»U-LAB je prostor, ki je nekoliko drugačen od ostalega podpornega okolja. Je prostor, ki podporno
okolje dopolnjuje tako, da podjetnikom omogoča
konkretno uresničitev svoje ideje. »
Darko Lihteneker, vodja MIC Velenje: »Regijski dogodek je predstavil nove vidike in usmeritve povezovanja med gospodarstvom in izobraževanjem, ki ponuja obilo možnosti za pridobitev
kompetenc za dvig konkurenčnosti na trgu dela.«
Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh
partnerjev, bodo potekale 5 let. SPOT svetovanje
SAVINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že
obstoječa podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju.
Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO
OBVEZNOSTI IZ NOVIH GRADBENIH PREDPISOV
VEZANE NA IZVEDBO DEL NA GRADBENIH OBJEKTIH
V SREDO, 21.11.2018, OB 16.00 uri

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE
Vsebina delavnice:
• Pomembne novosti, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja
• Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, glede na zahtevnost in vrsto del
• Vpis odgovornih oseb izvajalca v imenik vodij del (pogoji za vpis, kje se vpisati)
• Novi pogoji za vodenje posameznih del in celotnih objektov
• Druge obveznosti izvajalca del
• Vodenje dokumentacije na objektu (pogodbe o izvedbi, dokazilo o zanesljivosti objekta)
• Pravilnik o gradbiščih
• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in vrsto objektov (nov podzakonski predpis)
• Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih povezanih z graditvijo (nov podzakonski predpis)
Izvajalec: Janko Rozman, sekretar sekcij gradbincev, instalaterjev-energetikov ter kleparjev in krovcev pri
OZS.
Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 ure, je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na
elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do ponedeljka, 19.11.2018. Vljudno vabljeni!

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

PRIJAVNICA

OBVEZNOSTI IZ NOVIH GRADBENIH PREDPISOV VEZANE NA IZVEDBO DEL NA
GRADBENIH OBJEKTIH
V SREDO, 21.11.2018 OB 16.00
(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 19.11.2018, na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03)
425 22 71).
NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ___________________________________________________
NASLOV: ___________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
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SLOVENSKO - RUSKI POSLOVNI VEČER
СЛОВЕНСКО - РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕЧЕР
CELJE INTERNATIONAL vas v sodelovanju s SLOVENSKO-RUSKIM POSLOVNIM SVETOM vljudno vabi na
SLOVENSKO-RUSKI POSLOVNI VEČER.

v sredo, 21. novembra 2018, ob 18.00, v Pokrajinskem muzeju, Trg Celjskih knezov 8, Celje
•
•
•
•
•
•

Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Rusiji?
Kako začeti poslovati na ruskem trgu?
Poslovne priložnosti v Rusiji?
Priložnosti za ruska podjetja v Sloveniji?
Kratka predstavitev ruskega trga in poslovne kulture.
Skupne poslovne priložnosti ter vlaganja ruskih in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:
• Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji
• Janez Škrabec, direktor družbe Riko in predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta
• Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
• Saša Geržina, predsednik društva Slovenija Rusija
• Hugo Bosio, direktor družbe Bosio
Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih ruskih jedi.
Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.
Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 15. novembra 2018, po elektronski pošti:
tjasa.cepus@celje-international.com ali se prijavite na povezavi:
http://celje-international.com/sl/2018/11/06/slovensko-ruski-poslovni-vecer/#prijava.
Dodatne informacije: 041 383 651.
Primož Kristan
Operativni vodja Celje International

Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

NOVEMBER 2018
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec OKTOBER 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2018 1.669,51
€. 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 v letu 2018 (Ur.l. RS št.
69/2017):

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2018 dalje znaša 842,79 € (Ur.l. RS 5/18).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec OKTOBER 2018
upoštevajte 22 delovnih dni in 1 praznik - 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
668,44

1.700,00

16%
106,95

+27%

nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47

+34%

nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

1.167,47

+39%

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 2018:
Splošna olajšava:
če znaša mesečna bruto
plača v

nad

do
930,53

930,53

znaša splošna
olajšava v

1.109,74

1.109,74

543,32
275,22 + (1.660,18 –
(1,49601 x bruto dohodek))
275,22

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

Plačilo prispevkov in davkov od 1. 10. 2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države SI56 0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
• PDP – ZZZS SI56 01100-8883000073
z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela:
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost.
Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

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

21 (168)
19 (152)
22 (176)
19 (152)
21 (168)
20 (160)
22 (176)
22 (176)
20 (160)
22 (176)
21 (168)
19 (152)
248 (1984)

2 (16)
1 (8)
0
2 (16)
2 (16)
1 (8)
0
1 (8)
0
1 (8)
1 (8)
2 (16)
13 (104)

23
20
22
21
23
21
22
23
20
23
22
21
261

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta - letno
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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. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), nakazati na
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika –
44008
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %
od PP) v znesku 8,59 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 25,78 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 € nakazati
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika –
45004.

NOVEMBER 2018

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

Št. ur na
mesec
184
160
176
168
184
168
176
184
160
184
176
168
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v
delovnem razmerju
Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410.
člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2018 znaša 54 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3. 2017 do 31.12.2017, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne
plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2018 do
28.2.2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša
1.584,66 eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2018
do 31.12.2018, znaša 878,55 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto
2017 znaša 1.626,95 €). (FURS)

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

Prehodni davčni
podračun

1.626,95 EUR*

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

976,17

5.694,33

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

151,31

882,62

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,17

30,18

131,29

765,89

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

1,96

11,38

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
PP2017 1.626,95 = 976,16 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
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