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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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KPOP se z 31. 12. 2019 preneha uporabljati - 
kaj potem?

Z 31. 12. 2019 se bo Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo (KPOP) prenehala uporabljati. Kaj to 
pomeni za delodajalce, ki jih je zavezovala le KPOP? KPOP 
je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je 
bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, 
uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.

Po prenehanju veljavnosti KPOP so se določbe 
normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljale še 12 
mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene 
določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo 
še do konca leta, tudi tarifni del.

Kaj bo po novem letu?
Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni, 
kot jih je določala KPOP (število dni letnega dopusta ipd.), 
morajo s 1.1.2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih 
in v njem določiti pravice iz KPOP. Poleg tega Zakon o 

delovnih razmerjih na več mestih napotuje na določanje 
pravic delavcev v internih pravilnikih (npr. dodatki za 
nadurno delo, dodatek za delovno dobo, višina povračila 
prevoza na delo in z dela, višina regresa za prehrano 
ipd.). Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, 
nekateri delodajalci od 1.1.2020 ne bodo imeli več nikjer 
določenih višin navedenih pravic.

V ta namen smo na OZS pripravili vzorec pravilnika o 
delovnih razmerjih. V njem smo jasno zapisali, na kakšni 
ravni so bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa 
pri posameznih členih delodajalcem pojasnjujemo, kako 
lahko pravice uredijo drugače (bolj ali manj ugodno). 
Pravilnik lahko naročite preko spleta na povezavi https://
www.svetovanje.si/svetovanje/vzorci ali preko e-pošte: 
svetovanje@ozs.si ali pa se udeležite delavnice.

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

S 1. 2.2020 do bolniških listov 
preko portala eVEM (SPOT)

POMEMBNO – DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRAVILNIKA

V torek, 14.1.2020, bomo organizirali konkretno strokovno delavnico za podjetnike, kjer boste prejeli vzorec pravilnika 
ter ga skupaj s predavateljico vsebinsko pripravili tako, da bo ustrezal veljavni zakonodaji. Vabilo na delavnico boste 
prejeli v mesecu decembru.

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma 
bolniški list je javna listina, ki jo zavarovancu izda njegov 
splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero 
zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila nadomestila 
plače med začasno zadržanostjo od dela. Uvedba 
elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo predstavljala 
pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih 
zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več 
potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim 
delodajalcem. Delodajalci bodo do bolniških listov za 
svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za 
delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo 
predvidoma od 1.1.2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) 
in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-
ov za njihove zaposlene. S 1.2.2020 pa se bolniški listi 
pri zdravnikih ne bodo več tiskali (razen izjemoma), 
delodajalci pa bodo do eBOL, ki bo izdan za začasno 
zadržanost od dela od 1.2.2020 dalje, obvezno dostopali 
le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba eBOL bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev 
oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače 
na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo 
nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko 
portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je 
pomembno, da k vlogi po novem ne bo treba več prilagati 
originala ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu ne 
bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški 
list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo 
lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil 
zahtevek za refundacijo.
 
Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke 
pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, 
ki so pooblaščeni za izdajo 'zelenega' bolniškega lista, 
zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi (FURS), 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, 
saj trenutna izdaja BOL v papirni obliki predstavlja 
administrativno oviro za vse naštete subjekte. 

 (vir: spot.gov.si)
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Po predstavitvi projekta SPOT svetovanje SAVINJ-
SKA, je udeležence z zdravjem na delovnem mestu, 
ki pripomore k večji učinkovitosti podpornega oko-
lja,  seznanila ga. Karin Zupanc iz Centra za kre-
pitev zdravja Slovenske Konjice. Glede na to, da nove 
podjetniške ideje niso vezane na starost in se porajajo 
v vseh življenjskih obdobjih, so dijaki ŠC Slovenske 
Konjice Zreče predstavili podjetniški vikend in svoje 
podjetniške ideje pod okriljem projekta Mladim se do-
gaja. Nadaljevanje dogodka je potekalo v dveh vzpo-
rednih aktivnostih s prikazom opreme in izdelave iz-
delkov v Učno izdelovalnem laboratoriju ter prikazom 
pridobljenih veščin dijakov programa Gastronomija 
in turizem. Zaključni del srečanja je bil namenjen pri-
dobivanju praktičnih veščin v delavnici »Komunika-
cija med podpornim okoljem s smernicami skupnega 
delovanja v prid podjetniškemu okolju v regiji«, ki jo 
je izvedla mag. Marijana Kolenko, predavateljica, 
voditeljica delavnic, moderatorka, svetovalka z boga-
timi izkušnjami in letošnja nagrajenka za življenjsko 
delo na področju osnovnega šolstva.

V zaključni 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.

V četrtek, 07.11.2019, je v prostorih Šolskega 
centra Slovenske Konjice-Zreče v okviru pro-
jekta SPOT svetovanje SAVINJSKA potekalo 
2. regijsko srečanje podpornih institucij Sa-
vinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in 
nadgradnji  medsebojnega sodelovanja.

Udeležence srečanja je uvodoma pozdravila tokratna 
gostiteljica in  predstavnica vodilnega partnerja pro-
jekta v Savinjski regiji, direktorica Šolskega centra 
Slov. Konjice – Zreče,  mag. Jasmina Mihelak Zu-
pančič.  Ga. Alenka Hren iz Javne agencije SPIRIT 
je podala informacije o nacionalnem sistemu SPOT, 
ki je bil uveden v začetku leta 2018. Spregovorila je 
o  tem, kako država s sistemom zagotavlja brezplačne 
podporne storitve za podjetništvo in o drugih aktual-
nih aktivnostih agencije.

Skoraj dveletno sodelovanje sedmih partnerjev: Sa-
vinjsko-šaleška gospodarska zbornica,  Šolski center 
Slovenske Konjice-Zreče,  Razvojna agencija Savi-
nja,  Razvojna agencija savinjsko - šaleške regije, 
d.o.o., Razvojna agencija Sotla, Zbornica zasebnega 
gospodarstva Žalec in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje, kjer se nahaja sedež SPOT svetovanje 
SAVINJSKA, je udeležencem predstavila svetovalka 
SPOT ga. Polona Klokočovnik. Aktivnosti projekta 
so zelo dobro sprejete pri uporabnikih. Na to kažejo 
dosedanji rezultati v številu 2899 izvedenih svetovanj, 
144 animiranj in povezovanj, 12 izmenjavah dobrih 
praks, 32 povezovanj in mreženj zunaj RS, 6 odpiranj 
poslovnih priložnosti, 29 usposabljanj in 86 delavnic. 
V showroomu regije na sedežu SPOTa v Celju pa se 
predstavljajo regijska podjetja. 

Svetovalke SPOT svetovanje SAVINJSKA
(foto: arhiv ŠC Slov.Konjice-Zreče)

Nagovor Alenke Hren, Spirit 
(foto: arhiv ŠC Slov.Konjice-Zreče)

 

ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
2. regijsko srečanje podpornih institucij

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

Primož Kristan, Celje International:» Pozdra-
vljam tovrstno povezovanje podpornega okolja za 
podjetništvo, saj le tako lahko zagotovimo podjetni-
kom kvalitetne storitve v najkrajšem možnem času. »

Sonja Mastnak, AJPES CELJE: »  Tovrstna sre-
čanja podpornega okolja in predstavitve, pri katerih 
se spoznamo drugimi sodelavci in obnovimo že obsto-
ječa sodelovanja,  so dobrodošla. Dodana vrednost je 
aktivno sodelovanje  v izredno dobro izvedeni delav-
nici na temo komunikacije, ki je omogočila nadgra-

dnjo obstoječega znanja in dobre usmeritve za nadalj-
nje delo.«

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh par-
tnerjev, bodo potekale 5 let.  SPOT svetovanje SA-
VINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že ob-
stoječa podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško 
podporo pri svojem poslovanju. 
Kontakt: e-mail:  tatjana.stinek@ozs.si; 
tel: 03 425 2273

Mag. Tatjana Štinek
SPOT svetovanje SAVINJSKA

Beni Tehing d.o.o., Štore - Od ideje do zagona

Beni Tehing d.o.o. iz Štor je družinsko 
podjetje z več kot 50-letno tradicijo s 
področja obdelave in preoblikovanja 
kovin in kovinskih delov. Z znanjem, 
izkušnjami, inovativnostjo 35 
zaposlenih in sodobnim strojno-
tehnološkim parkom nudijo vse 
vrste termične in CNC obdelave ter 
izdelavo tlačnih posod in tlačne 
opreme, zvarjencev, strojev in 
strojnih komponent, nadomestnih 
delov ter izvajanje vzdrževanja in 
remontnih del. Njihov slogan je 
»Od ideje do zagona«. Beni Tehing 
d.o.o. opravlja termično in strojno 
obdelavo kovin in vzdrževalne 
servisne dejavnosti. Njihovi 
poslovno-proizvodni prostori se 
nahajajo na območju stare Železarne 
v Štorah. Med 35 zaposlenimi 
je širša družina ustanoviteljev  
Bojana in Dragice Štrlekar z obema 
hčerkama. Zgodovina podjetja sega 
tri generacije nazaj, ko se je ded 
sedanje direktorice Eve Štrlekar 
Markošek, ki je imel kovačnico v 
Kompoljah, povezal z nekdanjo 
železarno. Njegovo podjetniško pot 
je nadaljeval sin Bojan Štrlekar – 
Beni, kot ga kličejo njegovi prijatelji. 
Po razpadu železarne je z ženo kupil 
prvih 200 m2 poslovnih prostorov 
in postopoma sta razširila svojo 
dejavnost še z nakupom drugih 
podjetij na področju stare železarne. 
Poleg prvega obrata za termično 
obdelavo v tem delu Slovenije in 
danes edinega, ki je v severovzhodni 
Sloveniji obstal na trgu, so razširili 
dejavnosti še na strojno obdelavo, 
varjenje ter vzdrževalna dela v 

različnih industrijskih panogah. Z 
nakupom so pridobili veliko novih 
površin, kar je omogočilo tudi 
povečanje zmogljivosti za strojno in 
termično obdelavo. 

Ves čas se prilagajajo 
razmeram
V zadnjih 20 letih je podjetje zraslo 
iz malega obrtniškega podjetja v 
manjše industrijsko - proizvodno 
podjetje. Sedanja direktorica je že 
od malih nog prisotna v podjetju, 
zato se je odločila za študij inženirja 
strojništva, kjer je pridobila strokovna 

Foto: arhiv Beni tehing d.o.o.

znanja za delo v domačem podjetju. 
Njena oče in mama, ustanovitelja 
podjetja, kljub upokojitvi še vedno 
aktivno sodelujeta pri poslovanju, kar 
njunim naslednikom omogoča, da 
nekaj več časa namenijo družinskemu 
življenju. Okolje, v katerem družina 
živi in dela, je prepoznalo njihova 
prizadevanja in uspešnost, saj je 
podjetje prejelo srebrni grb občine 
Štore in letos ob 50-letnici OOZ Celje 
srebrno plaketo. Ves čas delovanja 
podjetja v spreminjajočih se tržnih 
okoliščinah se je podjetje prilagajalo 
svojim strankam z inovativnostjo, 
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iz različnih panog so se odločili 
za vlaganje v opremo kalilnice. 
V letošnjem letu so investirali v 
novo vakuumsko peč s dodatno 
tehnologijo vakuumske cementacije. 
Naprava je okolju prijazna in 
varčnejša z energijo. Z novo pečjo, 
ki omogoča obdelave do 1350°C, 
se tako povečujejo kapacitete in 
konkurenčnost podjetja, saj je 
ta peč z zmožnostjo vakuumske 
cementacije edina v Sloveniji in v 
tem delu Evrope. Ciljni kupci storitve 
vakuumskega kaljenja so orodjarji, 
ki jim ta peč zaradi boljše kakovosti 
postopka nudi boljše mehanske 
lastnosti materialov, dimenzijsko 
obstojnost, manj deformacij in manjši 
dodatek za mehanske obdelave, 
kar orodjarjem pomeni prihranek 
časa izdelave in stroškov postopka. 
Investicijo so izvedli s podporo SID 
Banke s subvencioniranjem obrestne 
mere. Prijavili se bodo tudi na razpis 
za EU sredstva za razvoj tehnologij. 
Certificirani so po standardih ISO 
9001:2015, varilskim standardom EN 
3834-2 in standardom za konstrukcije 
EN 1090-2 in imajo odlično boniteto 
poslovanja. Kot dolgoletni člani 
obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema so vključeni v OOZ Celje in so 
zelo zadovoljni s storitvami zbornice, 
saj se redno udeležujejo delavnic in 
usposabljanj. Aktivno se udeležujejo 
srečanj na svojem strokovnem 
področju. So tudi člani TECOS – 
interesnega združenja orodjarjev.

Njihovi načrti za prihodnost so veliki. 
Direktorica, ki se zaveda potrebe 
vlaganja v razvoj in kakovost, pravi: 
»Investirali bomo v posodobitev in 
nadgradnjo obstoječega laboratorija 
za metalografijo. V dolgoročnem 
načrtu je nakup CNC opreme, 
postavitev linije za nitriranje in 
postoksidacijske procese ter izdelava 
induktivne peči za površinsko 
kaljenje večjih kosov. Moja želja 
je, da bi postali vodilno podjetje 
na področju toplotne obdelave v 
Sloveniji  in bližnjih držav ter zanesljiv 
partner pri uresničevanju ciljev, želja 
in pričakovanj naših strank.« Poleg 
podjetja so velika ljubezen družine 
tudi konji. Glede na to, da je bil ded 
direktorice kovač, je pri svojih osmih 
letih dobila prvega konja. Danes 
imajo v lasti več konj s konjušnico 
ter vso pripadajočo opremo. Vso 
to ljubezen in strast so znale sestre 
prenesti na svoje družine, saj imajo 
skupaj sedem otrok. Za naslednike se 
družini ni treba bati, saj sta najstarejša 
nečaka direktorice že vpeta v delo 
v podjetju. Eva Štrlekar Markošek: 
»Želim si, da bi podjetje uspešno 
delovalo tudi v prihodnosti in da bi 
naši otroci imeli toliko zadovoljstva 
z delom in elana kot ga imamo mi. 
Vesela sem, ko vidim, da je že četrta 
generacija naše družine na dobri 
poti in z zagonom vstopa v naše 
poslovanje, hkrati pa nam je oče kot 
prokurist podjetja še vedno v oporo s 
svojimi nasveti in delom.«

Foto: arhiv Beni tehing d.o.o.

investicijami v znanje, ljudi in opremo. 
Srečujejo se tudi s pomanjkanjem 
kadra. Direktorica Eva Markošek 
Štrlekar: »Že leta imamo težavo 
s pridobitvijo ljudi z ustreznimi 
poklicnimi profili v podjetje. Zato 
podeljujemo kadrovske štipendije za 
strojne tehnike in strojne inženirje ter 
sodelujemo s Šolskim centrom Celje. 
Zanimivo je tudi, da poklic kalilec 
oziroma operater kalilnih peči sploh 
ne obstaja.«

Kalilnica z najsodobnejšo 
opremo
Podjetje se deli na dve enoti, in 
sicer kalilnico in proizvodni del, 
v katerega so vključeni strojna 
obdelava, varjenje, vzdrževanje in 
strojegradnja. Kalilnica, v kateri hitro 
in kakovostno opravljajo storitve 
toplotne obdelave, ima preko 200 
različnih strank. Tem nudijo poleg 
storitve tudi svetovanje pri izdelavi 
tehnoloških postopkov. Nudijo jim 
tudi prevzem in dostavo, saj ima 
podjetje lastno logistiko. Proizvodnja 
ima večje stranke,  med njimi so 
Štore Steel, Cinkarna Celje, SIJ Ravne 
Systems, Acroni … ter stranke kot 
so koncern Danieli, Kadia G.m.b.H, 
Andritz na avstrijskem in nemškem 
trgu. 

Poleg tega na ruski trg vsako leto 
izvozijo večje količine rezervnih 
delov za železarsko industrijo. 
Zaradi lažjega pridobivanja kupcev 
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Vabimo vas k udeležbi
Evropski dan delodajalcev 2019

V sodelovanju z združenji delodajalcev, Zavodom RS za šolstvo in Zavodom RS za zaposlovan-
je bo tudi letos potekal Evropski dan delodajalcev z različnimi ak� vnostmi.

Stanje na trgu dela se vztrajno spreminja. Pri tem vam lahko pomagajo z različnimi fi nančnimi 
spodbudami in ostalimi storitvami, ki jih izvajajo na Zavodu za zaposlovanje.

Kako poiska�  ustrezne rešitve za čim lažje zaposlovanje? Kakšne so vaše dileme, predlogi? 
O vsem tem se želijo predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, OS Celje, pogovori�  z vami, 
podjetniki, kaj�  skupaj je vedno lažje poiska�  odgovore in rešitve. Zato je to priložnost, da 
predstavite vaše konkretne izkušnje in realne potrebe na področju zaposlovanja.
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na 
»Poslovnem zajtrku« skupaj s predstavniki 

Zavoda RS za zaposlovanje OS Celje, 
ki bov četrtek, 28.11.2019, 

ob 8.00 v sejni sobi OOZ Celje

Veselimo se srečanja z vami. 

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo po e-poš� : mar� na.recnik@ozs.si do vključno srede, 
27.11.2019

Opozorilo podjetnikom
v teh dneh podjetniki prejemate elektronsko sporočilo iz naslova EU Business Register 
<contact@ebr-today.info>, zadeva EU Business Register 2019/2020. 
Ponovno gre za pridobitev neke številke, ki je člani NE potrebujete.

Podpis obrazcev prinaša fi nančne obveznosti, kar piše v drobnem tekstu - 995 EUR/letno.

Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
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1. REFORMA ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

v torek, 19.11.2019, od 10.00 – 13.00 

Cilj seminarja je mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem približati Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
ter jim omogočiti dostop do informacij in uporabnih orodij, ki pripomorejo k prenosu zakonskih zahtev v prakso. 
Izvajalec: Anže Novak, svetovalec za varstvo osebnih podatkov na Uradu informacijskega pooblaščenca. 

Vsebina:

Ključne dolžnosti po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
temeljne definicije, načela, pravne  podlage
•	 informiranje in pravice posameznika (pravica do seznanitve, pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov)
•	 pogodbena obdelava podatkov, evidenca dejavnosti obdelave (»katalogi«)
•	 ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov, pooblaščene osebe za varstvo podatkov (dpo)
•	 kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje), varnost podatkov
•	 neposredno trženje
•	 obveščanje o kršitvah varnosti
•	 prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
•	 pravna sredstva, odgovornost in kazni

Praktični vidiki Uredbe
•	 kako razumeti in izvajati določbe splošne uredbe v praksi
•	 novosti zakona o varstvu osebnih podatkov (zvop-2; *odvisno od sprejema)
•	  vprašanja in odgovori 

Udeležba na seminarju je brezplačna za vse udeležence, saj je organiziran v sklopu dejavnosti projekta RAPiD.Si, ki 
je financiran s strani Evropske unije.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

P R I  J  A  V N I  C  A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom dogodka na e-mail martina.recnik@ozs.si, po faxu (03) 425 22 71 ali pa 

se prijavite preko spletne prijavnice na www.ooz-celje.si. 

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________ 

SEDEŽ: ____________________________________________________

ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),                  DAVČNA ŠT.:  ______________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

1. REFORMA ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

KDAJ:  	19. 11. 2019 ob 10.00 uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

 

 
ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA 

DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 
 

v torek, 26.11.2019, od 10.00 – 13.00 
v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
 Informacije o delavnici: 
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom 
okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti 
delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer 
se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju. 
 
 Program delavnice: 
 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta 
 Nezgode pri delu – zakaj tvegamo? Izvajalec: Mag. Mladen Markota,  dr.med., IRSD 

- razlogi za nastanek nezgod pri delu, prepoznavanje koristi glede na vložek, prijava poškodb 
pri delu 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava  Izvajalec: Roman Lubec, 
univ.dipl.inž.str., IRSD 
- ocenjevanje tveganj, zagotavljanje varnega delovnega okolja, dejanske obveznosti 

delodajalcev glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.  
 
Udeležba na delavnici je brezplačna za vse udeležence. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  NA DELAVNICO 
  ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA 

OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 
 

 Izpolnjeno prijavnico pošljite do 22.11.2019 na e-mail martina.recnik@ozs.si ali po faxu (03) 425 
22 71 ali pa se prijavite preko spletne prijavnice na www.ooz-celje.si . 

 

PODJETJE/S.P., NASLOV: ________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________     

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

______________________________________________________________________ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  NA DELAVNICO 
  ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA 

OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV 
 

 Izpolnjeno prijavnico pošljite do 22.11.2019 na e-mail martina.recnik@ozs.si ali po faxu (03) 425 
22 71 ali pa se prijavite preko spletne prijavnice na www.ooz-celje.si . 

 

PODJETJE/S.P., NASLOV: ________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________     

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

______________________________________________________________________ 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec OKTOBER 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2019 1.725,91 
€.  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 2018 je 35,02 % (Ur.l. RS 17/2019).

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 OKTOBER 2019 upo-
števajte 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

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.

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)



NOVEMBER 2019 11

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  OKTOBER  2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

976,17 5.694,33

1.626,95  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

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

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp.    3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ    372,91 2.175,23

*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 od-
stavkom 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 me-
secu 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 ve-
zaOd 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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 Big Bang, d.o.o. 
 
UGODNOSTI PRI NAKUPU AVDIO-VIDEO IZDELKOV, RAČUNALNIŠTVA, IZDELKOV BELE TEHNIKE IN 
TELEKOMUNIKACIJ 
 
Za imetnike kartice Mozaik podjetnih smo pripravili poseben program ugodnosti v katerem vam nudimo: 
- Skrbnika za vaše podjetje, ki vam je na voljo v različnih regijah po v Sloveniji. Obrnite se na svojega 
skrbnika in v najkrajšem času vam bo pripravil ponudbo z želenimi artikli in konkurenčnimi cenami.  
 
Skrbnik za savinjsko in koroško regijo: Adis Šišić, Big Bang Celje, Citypark, 031 686 263, e-pošta:  
adis.sisic@bigbang.si. 
 
Imetnikom kartice Mozaik podjetnih nudijo ugodnosti ob vsakokratnem nakupu v naših fizičnih poslovalnicah ob 
predložitvi veljavne kartice. Nekaj ugodnosti iz večjih blagovnih skupin: 
 - 3 % popust na prenosne in namizne računalnike, 
 - 3 % popust na mobilno telefonijo (ne velja za blagovno znamko Apple), 
 - 5 % popust na tablične računalnike (blagovna znamka Samsung 3 %, Apple ne velja), 
 - 5 % popust na fotoaparate, video kamere in foto dodatke (na DSLR aparate 3 %), 
 - 7 % popust na TV sprejemnike, predvajalnike in snemalnike ter sisteme za domači kino, 
 - 3 % -7% popust na igre za računalnike in igralne konzole 3% 
 - 10 % popust na glasbene stolpe, prenosne avdio predvajalnike, HI-FI komponente, HI-FI zvočnike in slušalke, 
 - 10 % popust na belo tehniko, gospodinjske aparate, sesalnike (robotski sesalniki 5 %), 
 - 10 % popust na ogrevalno, hladilno in vlažilno tehniko, 
 - 10 % popust na program za nego las, program za nego in oblikovanje telesa, brivnike, depilatorje in program 
za dobro počutje, 
- 10 % popust na montažo in priklop bele tehnike ali audio video artiklov (s predstavitvijo funkcionalnosti), 
- 5 % popust na montažo in priklop računalnikov (s predstavitvijo funkcionalnosti) 
 
Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za akcijske artikle oz. artikle vključene v drugih akcijah. Vabijo 
vas, da kontaktirate skrbnika, ki vam bo v najkrajšem času pripravil željeno ponudbo. Več na 
http://partner.bigbang.si/index.html. 
 
 
 
NOVI PARTNER: 
 

 
IMODE UGODNOSTI ZA OZS ČLANE 
 
- 15% ugodnosti na storitve podjetja IMODE (izdelava spletne trgovine - osnovni paket, izdelava spletne strani - 
osnovni paket, najem spletne trgovine - osnovni paket, AR - osnovni paket, B2B paket - osnovni) 
- Brezplačna priprava dokumentacije za izvedbo voucherja z darilom 
Več informacij: Tel.: 05 996 66 73, e-mail: info@imode.si 
Več na http://www.imode.si. 


