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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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Ali lahko že plačujem prispevke 
za socialno varnost na eni položnici?

 
FURS uvaja plačevanje obveznosti na 
podlagi  e-računa  postopoma. Trenutno je rešitev na 
voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki 
samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno 
dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, 
športnikom, odvetnikom) in so sami dolžni obračunavati 
prispevke za socialno varnost. Zavezanec za plačilo 
prispevkov za socialno varnost lahko še vedno uporablja 
način plačevanja obveznosti, kot ga je  do sedaj. Še 
vedno lahko s plačilnimi nalogi plačuje vsako obveznost 
posebej ali pa na enem plačilnem nalogu združi tista 
plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno 
(združuje plačila, ki imajo imajo isti račun – IBAN). 
Lahko pa se zavezanec za plačilo prispevkov odloči 
za poenostavitev plačevanja.

V tem primeru se bo moral pri  svoji spletni banki 
prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru 
izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za 
finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov 
Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 
77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja 
e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo 
oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja 
tudi s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z 
e-računom. 

FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna 
dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval 
podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini 
dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu 
(preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni 
standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo 
v pdf obliki. E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa 
bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer 
bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem 
neposredno poravnal znesek obveznosti.

Zavezanec bo na ta način vsak mesec na enem e-računu 
plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:
•	 prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
•	 prispevke za zdravstveno zavarovanje,
•	 prispevke za starševsko varstvo,
•	 prispevke za primer brezposelnosti. 

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na 
predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in 
plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spremenila. 
Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti 
do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje 
do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo izdan po 
predložitvi obračuna. 

(vir: www.svetovanje.si)

Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo 
podatke o štipendistih za leto 2019/2020

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati skladu o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Za novo 
šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. decembra 2019. 
Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne 
ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vsaj 
enega štipendista. 

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je 31.12.2019. Ob tem štipenditorje prosimj, da, v 
kolikor imajo štipendiste znane že pred decembrom, poročajo že prej.

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. 



SEPTEMBER 20194

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

4

Mestna občina Celje objavila javni razpis za 
dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni 
občini Celje za leto 2019 za mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP)

I. Namen javnega razpisa
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom 
uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne 
občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani 
Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji 
dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti 
za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih 
delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških 
in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega 
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj 
gospodarstva in inovativnosti v občini.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na 
področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje 
ukrepe:
–  Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih 

investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega 

prispevka,
–  Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
–  Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 

novih delovnih mest,
–  Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih 

in tehnoloških parkih,
– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in 

internacionalizacije podjetništva,
–  Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične 

infrastrukture.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine 
Celje za leto 2019 v višini 215.000,00 EUR (proračunska 
postavka 410201 Subvencioniranje obresti privatnim 
podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna sredstva 
po področjih so sledeča:
– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in 

nematerialnih investicij (ukrep 1)
–  40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega 

prispevka (ukrep 2)
–  35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja 

podjetništva in gospodarstva:
–  za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 

15.000,00 EUR (ukrep 3)
–  za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih 

delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
–  za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in 

tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
–  35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in 

internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)
– 35.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične 

infrastrukture (ukrep 7).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, 
navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj 
prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno 
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega 
bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega 
vlagatelja. Izjema je v primeru oddaje vloge za ukrep 
sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih 
mest in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko poleg ukrepa 
sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih 
delovnih mest, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, 
pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih 
vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se 
takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le 
do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.

Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v 
primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih 
ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah: 
ukrepi 4, 3, 5, 2, 6, 7 in 1.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:
- podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
- podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega 

razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je 
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega 
razpisa;

- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za 
sofinanciranje samozaposlitve.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 

Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so srednja 
podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja 
pomoči de minimis. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči 
de minimis za stroške za obdobje od 1.9.2018 do 31.8.2019, 
za ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2019.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH 
UKREPIH
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in 
razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. 
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za 
že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se pomoč 
dodeljuje za predvidene aktivnosti.     

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja 
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 27. 9. 2019, do 
12.30 ure. Podrobnosti razpisa najdete na spletni 
strani MO Celje: https://moc.celje.si/javni-razpisi.
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Letošnji MOS v znamenju praznovanja 50-letnice OZS

Okrogla miza »Pol stoletja stanovskega povezovanja 
obrtnikov in podjetnikov«
Ob 50-letnici OZS bomo na letošnjem MOS priredili 
okroglo mizo z naslovom »Pol stoletja stanovskega 
povezovanja obrtnikov in podjetnikov«, ki bo v petek, 
13. septembra, ob 10. uri, v modri dvorani celjskega 
sejmišča. Na njej bomo predstavili razvoj obrti in 
podjetništva v minuli polstoletni zgodovini, razvoj 
zborničnega sistema in opozorili na ključne mejnike, 
ki so zaznamovali obrt in podjetništvo na slovenskih 
tleh. Govorci na okrogli mizi bodo aktualni predsednik 
OZS Branko Meh, nekdanja predsednika Franjo Verdnik 
in Štefan Pavlinjek, predsednik Sekcije frizerjev pri OZS 
Mitja Sojer (Mič Styling) in predsednica Sekcije optikov 
pri OZS Anja Sever (Optika Sever).

Ulica obrti – predstavitev 12 obrtnih poklicev
Letošnja predstavitev ulice obrti bo že šesta po vrsti, na 
njej pa bomo na privlačen način predstavili kar dvanajst 
obrtnih poklicev, in sicer: klepar – krovec, elektrikar, 
mizar, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, 
tesar, zidar, avtoserviser, pek, slaščičar, kuhar in natakar. 
Osrednja točka ulice obrti bo ponovno vajeniška 
pisarna, kjer bodo obiskovalci prejeli vse informacije o 
vajeništvu. Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse 
na enem mestu«, saj bo hkrati potekala predstavitev 
posameznih poklicev in vključitev dijakov v proces 
praktičnega usposabljanja z delom, obiskovalci pa bodo 
dobili tudi informacije srednjih šol in spoznali strokovno 
podporo obrtno-zborničnega sistema. Učenci se bodo 

OZS letos praznuje 50-letnico obstoja, zato bo predstavitev zborničnega sistema na letošnjem 
52. MOS slavnostno obarvana. Med osrednjimi dogodki bo okrogla miza o polstoletni zgodovini 
stanovskega povezovanja, ulica obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev ter poslovno srečanje, 
ki bo letos privabilo več kot 200 podjetnikov iz osmih držav. OZS se bo v dvorani L1 predstavila 
skupaj z območnimi zbornicami, člani, panožnimi sekcijami ter poslovnimi partnerji. Vse dni 
sejma bo potekala tudi nagradna igra ob 50-letnici OZS.  

lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo izdelka 
oziroma storitve in se preizkusili v posameznem poklicu. 
Na ulici obrti bo predstavljena tudi lončarska delavnica.

Na mednarodnem poslovnem srečanju več kot 200 
podjetnikov iz osmih držav
Tradicionalno mednarodno poslovno srečanje je letos k 
sodelovanju pritegnilo več kot 200 podjetnikov iz osmih 
držav. Dogodek, ki je za udeležence brezplačen, je odlična 
priložnost za promocijo podjetja, mreženje, izmenjavo 
izkušenj, pridobivanje novih poslovnih stikov, novih 
poslov in informacij o poslovnih priložnostih v regiji 
Alpe Adria. V plenarnem delu dogodka bodo uspešna 
slovenska podjetja (KGL d.o.o., Lotrič Meroslovje d.o.o. 
itd.) predstavila svoje izkušnje pri vstopu na trge regije 
Alpe Adrie, praktične vidike iskanja novih poslovnih 
partnerjev v tujini in izzive uspešne prodaje izdelkov v 
tujini. Srečanje bo v četrtek, 12. 9., ob 10. uri, v modri 
dvorani celjskega sejmišča.

Razstava izdelkov domače in umetnostne obrti
Z razstavami in predstavitvijo posameznih rokodelskih 
dejavnosti je Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri 
OZS na MOS prisotna že od leta 1987. Na rokodelskih 
delavnicah mojstri vsako leto v živo prikazujejo proces 
nastajanja izdelkov iz gline, lesa, stekla, testa, tekstilij, 
železa in s tem promovirajo poklice, iz katerih izhajajo 
vse sodobne obrtniške dejavnosti. Na tokratnem sejmu 
se bodo v atriju sejmišča predstavile prodajne delavnice 
lončarstva, steklarstva, lectarstva in svečarstva. V sklopu 
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ulice obrti pa bo predstavljena lončarska delavnica. 
Sekcija bo v hali L1 postavila tudi pregledno razstavo 
vrhunskih rokodelskih izdelkov, ki so prejeli certifikat 
»Rokodelstvo -Art & Craft- Slovenija« in izdelke mojstrov, 
dobitnikov naziva »Zlata vitica«.

Nagradna igra »50 let OZS na 52. MOS«
Vse dni sejma bo na protokolarnem prostoru OZS v 
dvorani L1 potekala nagradna igra s kolesom sreče. 50 
nagrad v obliki izdelkov in vrednostnih bonov bodo 
prispevali člani OZS - Mič Styling (Sojer d.o.o.), Optika 
Sever, Mesarija Štajnbirt,   Perger 1757, Avtomojster, 
Mateja Morel Rutar s.p. in Tri remi.

Predstavitev območnih zbornic, strokovnih sekcij 
OZS, odbora in članov
Člani Sekcije kovinarjev in plastičarjev pri OZS bodo 
ponovno razstavljali na skupnem razstavnem prostoru v 
dvorani C1. Svoje izdelke bo letos predstavilo več kot 25 
članov. Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS (OZT) 
se bo skupaj s člani, partnerji, šolami, institucijami in 
fakultetami, s katerimi sodeluje, predstavil v dvorani L1. 
Predstavili bodo dosežke in  podporne storitve znotraj 
različnih strok (strojništvo, elektronika, računalništvo, 
informatika,  plastika itd.). V dvorani L1 se bodo skupaj 
s člani in partnerji predstavile tudi območne zbornice, 

in sicer OOZ Metlika, OOZ Črnomelj, OOZ Krško ter OOZ 
Ormož.

Predstavitev partnerjev kartice Mozaik podjetnih 
ter ostalih partnerjev
Na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 bodo potekale 
predstavitve partnerjev kartice Mozaik podjetnih, ki 
članom prinaša številne popuste pri nakupu izdelkov in 
storitev. Predstavili se bodo tudi domači in tuji partnerji 
OZS - SID Banka, Slovensko deželno gospodarsko 
združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz 
Celovca.

Brezplačno svetovanje
Na protokolarnem prostoru v dvorani L1 bodo od torka 
do petka, med 10. in 16. uro, obiskovalcem na voljo 
brezplačna svetovanja pravnih in davčnih svetovalcev 
OZS.

Sejemska priznanja OZS – Cehi 2019
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, 12. 9. 2019.    
 

Vir: www.ozs.si

Vpis v Register dejanskih 
lastnikov pri AJPES
FURS v teh dneh izdaja plačilne naloge zoper tiste pravne osebe in zastopnike, ki kljub prejetemu obvestilu v eDavkih, 
niso izvršili vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES. Kaj ta register je in kakšni vpisi so potrebni, 
lahko preberete na povezavah: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/za-koga-je-vpis-v-register-dejanskih-
lastnikov-obvezen-5a15a48bbebe225fe7b6c095  in https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/furs-preverja-ali-ste-
vpisali-podjetje-v-register-dejanskih-lastnikov-5ced4e3f2114e04d9855937d . 

FURS izreka globe v višini 6.000 EUR za pravno osebo in 400 EUR za odgovorno osebo! 

V kolikor vam je bil že izdan plačilni nalog, so v pravni službi OZS pripravili vzorec zahteve za sodno varstvo, ki je za 
člane brezplačen.

Vložitev zahteve za sodno varstvo je izključno lastna odločitev vsakega posameznika, saj bo s tem v primeru 
neuspeha izgubil pravico do plačila polovičke. Tveganje (ne)vložitve zahteve in izida postopka nosi izključno 
podjetnik, ki se za vložitev zahteve odloči! 
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PODALJŠANJE KODE 95
Vozniki ste že preverili veljavnost vaše kode 95? Številnim imetnikom bo veljavnost kode 95 pote-
kla 10.09.2019.  

Da jo boste lahko podaljšali in pri tem ne boste v prekršku, je potrebno pridobiti spričevalo o opra-
vljenih obveznostih rednega usposabljanja v obsegu 35 ur.

SPRIČEVALO

Ko kandidat konča 35- urno redno usposabljanja, mu pooblaščeni center za usposabljanje, ki je izve-
del zadnje 7-urno usposabljanje, na podlagi predloženih originalov vseh petih potrdil o opravljenih 
ustreznih rednih usposabljanjih izda SPRIČEVALO o opravljenem rednem usposabljanju voznikov, 
ki potrjuje opravljeno 35 urno redno usposabljanje in je osnova za podaljšanje veljavnosti kode 95.

Podlaga:
	Direktiva EU št. 2003/59
	Zakon o prevozih v cestnem prometu
	Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Simona Zupanc

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

Sekcija lesnih strok

Sekcija lesnih strok pri OZS tudi letos pripravlja že tradici-
onalno Strokovno srečanje lesarjev, ki bo v petek 20. sep-
tembra 2019, z uradnim pričetkom ob 12. uri, na znani 
lokaciji  Na jasi, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor. 

Na letošnjem srečanju se bo zvrstilo nekaj zanimivih pre-
davanj, in sicer:
-  »Zakaj sta družinska ustava in dober dogovor ključne-

ga pomena v procesu prenosa«. 
-    SPIRIT predstavitev »Podpora države pri prenosu la-

stništva ter drugi aktualni ukrepi za podjetja« 
-  Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice bo 

predstavil javni razpis Sklada za spodbude projektov 
na področju obdelave in predelave lesa, ki je tik pred 
objavo.

-  predavanje »Sistem gradnje iz križno lepljenega lesa« 
CLT (ang. cross laminated timber) je kratica za grad-
beni material oz. leseni polizdelek – križno lepljeno 
ploščo. Izvedba objektov v CLT tehnologiji predstavlja 
trenutno najvišji standard lesene montažne gradnje. 

-  obveznosti in pravice s področja uveljavljanja garan-
cij in odprave stvarnih napak v relaciji do potrošnikov 
ureja »Zakon o varstvu potrošnikov«. Na predavanju 
vam bodo predstavljene vaše obveznosti in pravice v 
tovrstnih primerih ter primeri dobre prakse.

Srečanje bomo zaključili z diskusijo s sodnimi cenilci. Več 
informacij in prijava: 
https://www.ozs.si/sekcija-lesnih-strok/novice/novice/
strokovno-srecanje-lesarjev-na-vranskem-v-petek-
2092019-5d70edaf2114e0017e3a3cac. 

vir: Ozs
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Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slo-
venije organizirata dogodek »Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije«.

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 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 iz-
menjavo izkušenj ter sklepanje tako poslovnih dogovorov kot novih prijateljstev družinskih članov vseh generacij.

Srečanje bo: 
v soboto, 28.septembra 2019, na parkirišču podjetja Daniel Fijavž d.o.o.,

Žolgarjeva ulica, Slovenska Bistrica 

Program:
- pričetek : ob 10. uri
- svečana otvoritev: ob 13. uri
- zabava z ansamblom Kvinta: od 11. do 13. ure
- Zabava z ansamblom Krimski lisjaki: od 15. do 19. ure
- zabava z ansamblom Poskočni muzikanti od 19. do 24. ure

Vabimo vas, da se na srečanje prijavite preko spletnega naslova: 
https://www.gzs.si/srecanjeprevoznikov/Vsebina/Prijava.

Svet tiska prinaša izjemno veliko hitrih sprememb, zato je 
potrebno nenehno slediti trendom. Pomembno je ohra-
njati nove priložnosti za izobraževanje in izpopolnjevanje 
znanja. Sekcija grafičarjev pri OZS organizira  Strokovni 
forum, ki bo 20. in 21. septembra  2019  v Mariboru v 
hotelu  Mercure CITY CENTER ****. Zagotovite si mesto 
na predavanjih o najaktualnejših temah. 
Poleg aktualnih predavanj bodo na srečanju predstavlje-

Sekcija grafičarjev
ne tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delov-
ni proces ter obilo priložnosti za druženje ter izmenjavo 
mnenj in izkušenj z ostalimi udeleženci. Program dogod-
ka in prijava je na spletni povezavi https://www.ozs.si/
sekcija-graficarjev. 

Dodatne informacije: Adrijano Poljanšek, sekretarka sek-
cije, e-pošta: adrijana.poljansek@ozs.si,  01/58 30 826.
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Vabimo Vas na  
podjetniško delavnico z naslovom

KAKO DO FINANČNIH VZPODBUD? 
v sredo, 18.09.2019, ob 8.30 uri

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, 
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Vsebina delavnice je namenjena vaši seznanitvi z:
- aktualnimi razpisi za podjetja,
- javnim razpisom za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2019 za mikro, 

mala in srednje velika podjetja (MSP)
- najpogostejšimi napakami prijaviteljev.

Brezplačno delavnico, ki jo organizira OOZ Celje, bo izvedla Alenka Vodončnik s.p. z dolgoletnimi izkušnjami pri-
prav dokumentacij za podjetja in institucije na javne razpise za pridobivanje finančnih vzpodbud v RS in EU. 

Vabljeni k udeležbi!

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

P R I  J  A  V N I  C  A
Izpolnjeno prijavnico posredujte najkasneje do torka, 17.9.2019, do 12. ure po e-pošti tatjana.stinek@ozs.si. 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ________________________________________________________________________

NASLOV: _________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA: ____________________________________________________

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

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

V najem oddamo poslovni prostor v centru Celja z dolgoletno tradicijo 
ZLATARSTVO. Več informacij na tel. št. 041 634 844.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec AVGUST 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2019 1.717,78 €.  Naj-
nižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 
€ (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

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

  

668,44 16%

   668,44 1.700,00     106,95 +27%  nad 668,44

1.700,00 4.000,00     385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2019:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

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

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

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

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

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

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2019 dalje znaša  886,63 €  (Ur.l. RS 
83/2018).     

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  AVGUST 2019 upošte-
vajte 21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 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)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  AVGUST  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 veza-
ne 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).

Za izplačila od 1.3.2019 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 56 
% povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne 
plače zaposlenih v RS za leto 2018). 

Vir: FURS
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”�S�to�kartico��
prihranim�toliko,�
da�vam�raje��
ne�povem!”

Nove ugodnosti – nove možnosti prihrankov!

2 barvna različicaSimbol

Simbol je sestavljen iz treh 

gra�čnih komponent: modrega 

logotipa INPOS, podčrtanega z 

rdečo črto ter obkročenega z 

rdečo polelipso.

Popuste in ugodnosti si izračunajte na mozaikpodjetnih.si mozaik.podjetnih@ozs.si • 080 12 42 

in več kot 100 odličnih partnerjev na vaši poslovni poti!

› Ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih.
› Ugodnostih pri OZS in območnih obrtno-podjetniških zbornicah.
› Ugodnosti pri obrtnikih in podjetnikih.
› Plačila na obroke doma, v tujini in na spletu. Brez menjave banke.
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