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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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Investitorji morajo od 1. junija 2018 obvezno prijaviti 
začetek gradnje objektov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) apelira na vse 
investitorje, da morajo pred začetkom gradnje obvezno 
prijaviti vse gradnje, začete po 1. juniju 2018, ne glede 
na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje 
ali kdaj je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. 
Pri gradnjah, za katere je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje, je poleg popolne prijave začetka gradnje po 1. 
juniju 2018 pogoj za začetek gradnje tudi pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. 

1.junija 2018 se je začel uporabljati novi Gradbeni zakon 
(GZ), ki določa, da morajo investitorji pred začetkom 
izvajanja gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno 
dovoljenje (edina izjema je sprememba namembnosti 
objektov) prijaviti začetek gradnje. Prijava začetka 
gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno 
dovoljenje oziroma na MOP, v primeru gradnje objektov 
državnega pomena in objektov z vplivi na okolje. Prijava 
začetka gradnje mora biti popolna, investitor mora torej 
predložiti vse predpisane dokumente (63. člen*). Ključni 

V A B I L O 
NA 9. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV OOZ CELJE

Vabimo vas, da si rezervirate čas za skupno druženje na našem tradicionalnem srečanju, ki bo  

v petek, 5. oktobra 2018, s pričetkom ob 16.30 uri,
na  športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju

Program s pričetkom ob 17. uri :
•	 nagovor predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja 
•	 nagovor predstavnika OZS 
•	 nagovor predstavnika Mestne občine Celje
•	 zabavni program 

Pričakujemo vas, vaše družinske člane in vaše zaposlene, saj bo to čas in prostor za izmenjavo izkušenj, oblikovanje 
novih idej, predvsem pa za zabavno druženje stanovskih kolegov. Pomembno je, da okrepimo naša srečanja, saj 
bomo samo skupaj močni in uspešni v naših skupnih prizadevanjih za boljši jutri. 

Pogoji udeležbe:
Za člane OOZ Celje je udeležba brezplačna, za družinske člane in delavce, zaposlene pri članih, participacija 
znaša 5 € (otroci do 18. leta brezplačno). 

Prijave ter plačila participacije sprejemamo na sedežu zbornice do  vključno petka, 28. septembra 2018, do 13. 
ure. Za dodatne informacije pokličite tel. št. 03 425 22 74. Srečanje bo organizirano v vsakem vremenu.

Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.
Predsednik Miran Gracer

dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 
2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem 
in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo 
objektov, oddati na elektronskem nosilcu. Prijava začetka 
gradnje je obvezna tudi pri odstranitvah objektov.

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem GZ 
vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja, to velja 
5 let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če 
investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka 
gradnje.   (vir: www.mop.gov.si)

Gradbeni zakon - 63. člen (prijava začetka gradnje)
(1) Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za 

gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja 
gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno 
dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti 
začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Prijavi se 
priložijo:
• zapisnik o zakoličenju iz 60. člena tega zakona;
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• dokumentacija za izvedbo gradnje s podatki, 
določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. člena 
tega zakona, če se ta zahteva v skladu z 61. členom 
tega zakona, ki sta jo podpisala projektant in vodja 
projekta, pri čemer je njen sestavni del tudi njuna 
podpisana izjava, da so v dokumentaciji za izvedbo 
gradnje v celoti izpolnjene zahteve iz 15. člena tega 
zakona;

• pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega 
objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu 
s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi 
odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, 
določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena 
tega zakona, ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali 
inženir;

• če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva 
nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, 
ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe 
te mineralne surovine;

• če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: 
posnetek dejanskega stanja in

• če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade 
druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja 
narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave, 
da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih 
ukrepov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investitor pred 
prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na 
gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje 
samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se 
nanašajo na ta dela.

(3) Po prijavi začetka gradnje je treba prijaviti vsako 
spremembo v zvezi z nadzornikom.

(4) S prijavo začetka gradnje se seznanijo mnenjedajalci, 
gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji.

(5) Obrazec iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.

Štipenditorji vabljeni k oddaji podatkov 
o štipendistih za leto 2018/2019

Od 1. septembra dalje lahko štipenditorji poročate skladu o podeljenih štipendijah. 
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, 
ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vsaj enega štipendista. Poročanje se izvaja preko spletne 
aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati o 
vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Rok oddaje podatkov za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 je 31. 12. 
2018. Več informacij je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ali na telefonski številki 01 43 45 882 ter na 
e-naslovu porocanje@sklad-kadri.si. 

 

Javni poziv za sofinanciranje 
sistematičnega razvoja poslovne 
odličnosti podjetij v letih 2018-2019

Namen in cilj javnega poziva
Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju 
in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s 
svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti 
in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter 
usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne 
odličnosti po modelu EFQM. 

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov 
svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji 
izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja 
po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

Ciljne skupine/upravičenci: mala, srednje velika in 
velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost z 

uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM. 
Rok prijave: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov 
SPIRIT Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure.

Poziv je objavljen na spletni strani http://www.
spiritslovenia.si/razpisi/, dodatne informacije v zvezi s 
pripravo prijav in pojasnila k pozivni dokumentacij so 
dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega 
na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si. 

POMEMBNO: gre za enak sistem kot pri voucherjih, kar 
pomeni, da je vloga podjetja pregledana in ocenjena 
takoj, ko je prejeta in se ne čaka na zadnji rok, da bi 
prišle vse vloge. Torej imajo tisti, ki pošljejo vlogo prej, 
več možnosti za izbor. 
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Pester program OZS na letošnjem MOS

Tudi na letošnjem, že 51. Mednarodnem sejmu obrti 
in podjetnosti, ki bo med 11. in 16. septembrom v 
Celju, se bo v dvorani L1 in drugod na več kot tisoč 
kvadratnih metrih predstavila OZS skupaj s strokovnimi 
sekcijami, območnimi zbornicami, člani ter domačimi 
in tujimi partnerji. Ogledati si bo mogoče Ulico obrti s 
predstavitvijo 14 obrtnih poklicev, številne inovacije, 
izdelke slovenskih obrtnikov in podjetnikov, zanimive 
bodo tudi okrogle mize, srečanja in izobraževalne 
delavnice.  

Predstavitev 14 poklicev na Ulici obrti
Na letošnji Ulici obrti s sloganom »Moj talent, moj poklic« 
bodo predstavili kar 14 obrtnih poklicev: oblikovalec 
kovin - orodjar, strojni mehanik, mizar, gastronomske 
in hotelske storitve, slikopleskar, elektrikar, tesar, pečar 
- polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne 
gradnje, pek, slaščičar, avtoserviser, avtokaroserist in 
pletar. Na ulici Obrti bo na ogled tudi razstava domače 
in umetnostne obrti. Osrednja točka Ulice obrti bo tudi 
letos vajeniška pisarna, kjer bodo lahko obiskovalci dobili 
vse informacije o vajeništvu. Ulica obrti bo organizirana 
po načelu »vse na enem mestu«, kar pomeni, da bodo 
lahko obiskovalci videli predstavitev poklicev, vključitev 
dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, dobili 
informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo 
obrtno-zborničnega sistema. Učenci se bodo lahko tudi 
sami aktivno vključili v izdelavo izdelka oziroma storitve 
in se preizkusili v posameznem poklicu. 

Forumi, poslovna srečanja in tribune 
Slavnostno odprtje 51. MOS bo v torek, 11. septembra, 
sejem pa bo slovesno odprl predsednik RS Borut Pahor. 
Drugi sejemski dan, 12. 9., bo Mednarodni gospodarski 
forum, katerega namen je krepitev gospodarskega 
sodelovanja na območju nekdanje skupnega tržišča. 
OZS skupaj s partnerji tudi letos organizira tradicionalno 
Mednarodno poslovno srečanje z naslovom „Uspešno v 
Sloveniji“, ki bo v četrtek, 13. septembra. Poslovna srečanja 
so odlična poslovna priložnost za navezovanje poslovnih 
stikov in izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij. 
Mednarodni dogodek je namenjen vzpostavljanju 
neposrednih kontaktov med podjetji, ki delujejo na 
področju gradbeništva, elektro, kovinske in lesne 
industrije, obnovljivih virov energije, plastike in logistike. 

Prav tako v četrtek bo OZS skupaj z GZS organizirala 
okroglo mizo z naslovom »Za večjo konkurenčnost 
gospodarstva«, na kateri bodo o svojih pričakovanjih 
in zahtevah do nove vlade govorili uspešni slovenski 
podjetniki. V petek, 14. septembra, bo zanimiv tudi 
dogodek »Kako povečati prodajo z Googlovimi orodji«. 

Od lončarskih izdelkov do inovacij
Na MOS se bodo predstavile strokovne sekcije pri OZS, 
ki bodo prikazale tako visoko tehnološke rešitve kot 
tradicionalne izdelke domače in umetnostne obrti. 
Gradbinci, plastičarji, kovinarji, člani sekcije domače 
in umetnostne obrti ter člani odbora za znanost in 
tehnologijo bodo letos zavzeli več kot polovico celotne 
razstavne površine. Na prostoru Odbora za znanost in 
tehnologijo bodo predstavljeni dosežki in inovativni 
produkti, pa tudi storitve partnerskih fakultet, razvojnih 
inštitucij in srednješolskih centrov, ki bodo obsegali 
pestro paleto dosežkov in podpornih storitev različnih 
strok (strojništvo, elektronika, računalništvo, informatika, 
lesna dejavnost, plastika, pralništvo). Predstavitev 
bo podprta tudi z računalniškimi simulacijami, video 
posnetki in s hologramskim prikazom. Člani sekcije 
domače in umetnostne obrti pri OZS bodo nastopili tudi 
v atriju sejmišča, kjer bo na ogled izdelovanje lončarskih, 
steklarskih, lectarskih in kovaških izdelkov. Izdelke bo 
možno tudi kupiti. 

Predstavitev kartice Mozaik podjetnih in partnerjev 
OZS 
Na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 bodo potekale 
predstavitve partnerjev kartice Mozaik podjetnih. 
Partnerji kot so Telekom Slovenije, NLB, Zavarovalnica 
Triglav, Erste Card, Bisnode in drugi bodo predstavljali 
ugodnosti, ki jih ponujajo imetnikom kartice. Partnerja 
Goclick in Elementum pa bosta obiskovalcem svetovala 
o digitalnem marketingu ter o naložbah v plemenite 
kovine. 

Sejemska priznanja OZS – Cehi 2018
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno 
Občino Celje najuspešnejšim razstavljavcem podelila 
zlati, srebrni in bronasti ceh. Slavnostna podelitev 
najvišjih zborničnih sejemskih priznanj bo potekala v 
četrtek, 13. septembra.
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Volitve v organe OZS 
za mandatno obdobje 2018-2022 

Branko Meh ostaja predsednik OZS

Dosedanji predsednik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh bo zbornico vodil še prihodnja 
štiri leta. To so na seji volilne skupščine OZS  dne 2.7.2018 
odločili poslanci iz vrst obrtnikov in podjetnikov, ki so 
Mehu namenili 56 glasov, njegovemu protikandidatu 
Milanu Škapinu pa 22 glasov. 

Predsednik OZS Branko Meh je poslancem skupščine 
predstavil svoj program za moderen, učinkovit in stabilen 
zbornični sistem, ki obsega 20 programskih točk. Med 
ključnimi cilji v mandatnem obdobju 2018-2022 so 
zagotovitev sistemskega vira financiranja, ohranitev 
zborničnega sistema, povečanje vpliva zbornice, 
nadgradnja dogodkov, pritegnitev mladih v članstvo, 
sekcijsko povezovanje, okrepitev svetovalnih storitev, 
ustanovitev vajeniške šole in nadgradnja kartice Mozaik 
podjetnih. 

Na skupščini so poslanci potrdili tudi nov Upravni odbor 
OZS za mandatno obdobje 2018-2022. V njem so poleg 
predsednika Branka Meha še: Peter Pišek (OOZ Celje), 
Ivan Meh, Bernard Bucik, Jernej Dolinar, Dušan Fidler, Anton 
Dremelj, Zoran Simčič, Bojan Železnik, Jernej Bortolato, Blaž 
Cvar, Bogdan Oblak, Marija Hudovernik, Mojca Andolšek, 
Miran Gracer (OOZ Celje) in Vlado Mandič.

Poslanci skupščine so za novega predsednika nadzornega 
odbora OZS izvolili Aleša Pulka, aktualnega predsednika 
OOZ Maribor. Člani nadzornega odbora pa so postali: 
Lena Korber (OOZ Celje), Javorka Križman, Saša Kovačev 
in Sandra Gomboc.

Na prvi seji upravnega odbora OZS v novem mandatnem 
obdobju, ki je bila 29.8.2018, so člani za podpredsednika 
OZS potrdili Ivana Meha (OOZ Slovenj Gradec) in Petra 
Piška (OOZ Celje). Oba bosta aktualnemu predsedniku OZS 
Branku Mehu pomagala pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Sekcija za promet

Sekcija za promet pri OZS in 
Združenje za promet  pri GZS pod 
častnim pokroviteljstvom Ministrstva 
za infrastrukturo RS vabita vse 
prevoznike in njihove družinske 
člane, da si v

soboto, 29. septembra 2018, 
vzamejo čas in pridejo na 

srečanje prevozniških družin 
in podjetij

ki bo od 10. ure dalje na 
Mircah 20 v Ajdovščini

Potem ko je lansko srečanje združilo 
neverjetnih 1.500 prevoznikov 

spozna in z roko v roki nadaljuje 
prizadevanja, ki so jih zastavili že 
njihovi očetje. V družinska podjetja, 
še posebej prevozniška, je praviloma 
vpeta celotna družina, zato je prav, da 
se v celoti spoznajo tudi med seboj. 

Srečanje, kakršno je bilo in bo tudi v 
prihodnje, je pravo okolje za prijetno 
druženje in izmenjavo izkušenj ter 
sklepanje tako poslovnih dogovorov 
kot novih prijateljstev družinskih 
članov vseh generacij.

Program prireditve:
- od 10. ure dalje odprta vrata za 

ogled sejemskega prizorišča
- ob 13. uri svečana otvoritev 

dogodka
- od 16. ure dalje zabava s skupino 

Victory in ansamblom Gadi

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno 
brezplačno!

Za obisk dogodka bo obvezna pred-
hodna spletna prijava. Podrobnejše 
informacije vam bomo poslali nakna-dno.

                  
 

 

in njihovih družinskih članov ter 
poželo ogromno pozitivnih odzivov, 
sta se obe stanovski organizaciji, ki 
združujeta cestne prevoznike, lotili 
priprav na novo letošnje srečanje.

Osnovna ideja srečanja je 
medsebojno druženje slovenskih 
prevoznikov in medgeneracijsko 
povezovanje, prav slednje pa je danes 
še kako pomembno, saj generacija, 
ki je ustanovila in proslavila večino 
današnjih uspešnih prevozniških 
podjetij, počasi odhaja v pokoj. 
Zadaj že stoji mlada generacija, ki 
bo podjetja in dejavnost razvijala 
naprej, nujno pa je, da se med seboj 
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Podjetje Pišek & HSF Logistics odprlo logistični center  

Podjetje Pišek & HSF Logistics je v soboto, 8. septembra 
2018, odprlo logistični center na Lopati. Projekt je vreden 
štiri milijone evrov, kar je omogočilo 10 novih zaposlitev. 
V bližnji prihodnosti načrtujejo še drugi del investicije, 
ki jo ocenjujejo na 10 milijonov evrov. V novo zgrajeni 
stavbi so: avtopralnica, servisne delavnice, tehnični 
center za tovorna vozila, hladilnica, pisarne in stanovanja 
za voznike podjetja. Podjetje, ki trenutno zaposluje 85 
ljudi, opravlja prevoze hitro pokvarljivega in zmrznjenega 
blaga s hladilniki po državah celotne Evrope, Skandinavije, 
na Balkanu in državah bivše Sovjetske zveze. Njihov 
najpomembnejši partner je nizozemsko podjetje HSF, 70 
% prevozov pa opravijo v tujini.

Na začetku je direktor in lastnik podjetja Peter Pišek  
pozdravil zbrane udeležence dogodka in predstavil 
delovanje podjetja od začetka delovanja pred 30 leti 
do danes. V nadaljevanju so podjetju k uspehu čestitali 
dr. Peter Gašperšič, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivavšek, predsednik OZS Branko 
Meh, podžupanja MO Celje mag. Darja Turk, poslovni 
partnerji in predsednik OOZ Celje Miran Gracer, ki mu 
je predal spominsko diplomo. Podjetje in lastnik sta ob 
tej priložnosti prejela najvišji priznanji OZS za dosežene 
poslovne rezultate dela, in sicer Peter Pišek zlati ključ OZS, 
podjetje pa srebrnega. Da so v podjetju vsa leta svojega 

Nov logistični center (foto E.Mihelič)

Družina Pišek (foto E.Mihelič)

Slavnostni prerez traku (foto E. Mihelič)

Miran Gracer (foto arhiv OOZ Celje)

delovanja družbeno odgovorni so pokazali tudi tokrat, 
saj je Peter Pišek v imenu svojega družinskega podjetja 
družini Bučar iz Lopate, ki je ostala brez strehe nad glavo, 
izročil ček za  2.000 €.

Trak ob otvoritvi novega objekta so poleg direktorja 
podjetja Petra Piška prerezali še dosedanji minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivavšek, predsednik 
OZS Branko Meh in podžupanja MO Celje mag. Darja 
Turk. Otvoritvi je sledil ogled logističnega centra, ki je 
navdušil obiskovalce.
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V SPOMIN - 
LADISLAV REBERNIK 

(1927 – 2018) 

V vročem poletnem dnevu je v dvaindevetdesetem letu umrl Ladislav Rebernik, avtoličarski 
mojster iz Celja. Rodil se je 8. junija 1927 v Celju. Po končanem šolanju za avtoličarja  je  bil  nekaj 
let zaposlen v podjetjih Klima, Libela in Ingrad, nato pa se je odločil za samostojno podjetniško 
pot, po kateri je hodil do upokojitve. V veliko pomoč in podporo v poslu mu je bila žena. Znanje 
in izkušnje je prenašal na svoje zaposlene in v celotnem obrtniškem obdobju izučil več vajencev. 
Svoje delo je rad opravljal, bil je zanesljiv, pošten ter korekten do poslovnih partnerjev.  

Bil je zaveden član stanovske obrtniške organizacije, kjer je več let aktivno deloval kot predsednik sekcije avtoserviserjev 
pri OOZ Celje, po upokojitvi pa je bil predsednik sekcije upokojenih obrtnikov. Za svoje delo na področju obrti in 
podjetništva je prejel srebrno plaketo Obrtnega združenja Celje. 

Zelo dobro se je počutil v krogu svoje družine ter se v zadnjih letih s posebnim veseljem posvečal šestim pravnukom. 
V prostem času je deloval kot aktivni član Lovske družine Dobrna, med lovci je našel prijatelje, s katerimi je opravljal 
lovske dolžnosti in užival v lepotah narave. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

 
 v imenu Mestne občine Celje, Regionalne gospodarske zbornice Celje, Območne obrtno - podjetniške zbornice Celje, 

Celjskega sejma, Kovintrade-a, Kluba podjetnikov Zlatorog, Inkubatorja Savinjske regije in Razvojne agencije Savinjske 
regije Vas vljudno vabimo na:

CELJE INTERNATIONAL  BUSINESS FORUM
INOVATIVNI POSLOVNI MODELI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ,

ki bo potekal 13. in 14. septembra 2018 v Celju

Glavna tema letošnjega foruma je: Z INOVATIVNIMI POSLOVNIMI MODELI DO NOVIH KUPCEV. Edinstven poslovni dogodek 
v regiji z odličnimi govorci.  Globalno uspešni poslovneži bodo predstavili svoje poslovne modele in koncepte s katerimi 
pridobivajo nove kupce. Poslovni forum bo potekal v času 51. Mednarodnega sejma obrti in podjetništva v Celju. Odlična 
priložnost za obisk najpomembnejšega sejma in poslovnega dogodka v regiji. Poudarki letošnjega foruma:

Inovativni poslovni modeli:
• Novi poslovni modeli za povečanje ponudbe in pro-daje
• Globalizacija in novi poslovni modeli
• Novi poslovni modeli, novi pristopi, nove organizacijske strukture
• Kako mlada start-up podjetja izkoriščajo nove inova-tivne poslovne modele za vstop na trg
• Kako načrtovati dobre poslovne modele
• Nova ekonomija, nova pravili, novi izzivi
• Potrebne kompetence novih vodij za razvoj inovativnih poslovnih modelov

Predstavitev platforme za spodbujanje krožnega gospo-darstva:
• Od linearnega do krožnega poslovnega modela
• Zagotavljanje trajnostnega razvoja z novimi poslo-vnimi modeli

Zagonska podjetja 
• Inovativni poslovni modeli za zagonska podjetja
• Izzivi pri financiranju razvoja zagonskih podjetij
• Trendi na tem področju

Logistika v prihodnje – nove tehnologije in novi poslovni modeli

Poslovni forum bo potekal v času 51. Mednarodnega sejma obrti in podjetništva v Celju kar predstavlja priložnost za obisk 
največjega poslovnega sejma v regiji. Udeleženci foruma imajo na dan foruma ob prijavi prost vstop (prijave bodo omejene). 
Na letošnjem forumu se boste imeli priložnost v okviru B2B srečanj pogovoriti s tujimi strokovnjaki za nastop na trgih: Italije, 
Nemčije, Velike Britanije, Francije, Poljske in Turčije.
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
VABILO NA DELAVNICO 

 
ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV - HRVAŠKA 

 
V TOREK, 2.10.2018, OB 12.00 uri 

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 
 
 
Vsebina delavnice: 

• Zakonodajni okvir poslovanja na Hrvaškem (osnovne informacije glede »davčnih« obveznosti, 
višina DDV-ja, davkov, prispevkov; statusna organiziranost – kakšne oblike podjetij poznamo na 
HR in kako ustanoviti podjetje na HR) 

• Poslovanje na Hrvaškem (pogoji poslovanja, obveznosti, predhodna pridobitev in ureditev 
dokumentov s primeri na posameznih dejavnostih - najbolj izpostavljenih dejavnostih, po katerih 
je največje povpraševanje) 

• Napotitev delavcev na Hrvaško (obveznosti in postopki) 
• Pridobitev hrvaške davčne številke (kdaj, način pridobitve) 
• Podporne institucije pri poslovanju na Hrvaškem 

 
 
Izvajalka: Janja Starc, direktorica OOZ Krško, z referencami predavanj iz tega področja, ustanovitev 
obrtno-podjetniške zadruge s sedežem v Zagrebu in članica UO zadruge, članica upravnega odbora SLO-
CRO Poslovnega kluba, organizatorica Slovensko-hrvaškega poslovnega foruma z udeležbo in podporo 
Vlade RH in slovenskih ministrstev na 50. MOS-u v Celju. 
 
Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 ure, je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite 
na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do petka, 28.9.2018. Vljudno vabljeni! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P R I J A V N I C A –  ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV - HRVAŠKA 

V TOREK, 2.10.2018 OB 12.00 
 

(izpolnjeno prijavnico pošljite do petka, 28.9.2018, 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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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec AVGUST 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ  2018  1.654,00  
€.  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):

  

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 2018:

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 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2018 dalje znaša  842,79 €  (Ur.l. RS 5/18).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec AVGUST 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

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.

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 22 (176) 0 22 176
April 19 (152) 2 (16) 21 168
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 20 (160) 1 (8) 21 168
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 1 (8) 23 184
September 20 (160) 0 20 160
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 19 (152) 2 (16) 21 168
Skupaj 248 (1984) 13 (104) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – AVGUST 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

976,17 5.694,33

1.626,95 EUR*  

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 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.

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)
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