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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.
Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja
je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna
taksa znaša 36 €.
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, namerava prodati nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-0 k.o.
1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in parc.
št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas (ID
3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po
prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je
opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske in stanovanjske objekte, delno v poplavnem
območju. Na obeh parcelah je vpisano breme služnosti
zaradi uporabe in vzdrževanja vodovodnega in elektro
omrežja ter dostopa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas.
Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34.960
m2 je 1.000.000,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%, ki ga plača kupec.
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. št. 03/7800-628 (ga. Tanja Golec Prevoršek).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno
v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Vojnik.
					
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, 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 1.400 izvodov.
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MOJ OBRTNIK
spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov
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ZVONIMIRJU JUTERŠKU
V SPOMIN
Bil je sončen in vetroven jesenski dan, ko smo se na vojniškem pokopališču v velikem
številu poslovili od gospoda Zvonimirja Juterška, dolgoletnega predsednika in častnega člana OOZ Celje. Več let se je pogumno boril z zahrbtno boleznijo, ki je bila tokrat
močnejša.
Po končanem šolanju za elektroinstalaterja je bil 10 let zaposlen v podjetju Elektrosignal, nato pa se je leta 1967 odločil za samostojno podjetniško pot. Svoje delo je rad
opravljal, bil je zanesljiv, pošten ter korekten do poslovnih partnerjev, zato se je obseg
njegovega dela nenehno povečeval. Znanje je prenašal na svoje zaposlene in v celotnem obrtniškem obdobju izučil več kot 30 vajencev. V času, ko je pričel z obrtjo, stanovska organizacija še ni obstajala. Zaradi mačehovskega odnosa države do zasebnega sektorja so se obrtniki zavedali,
da bodo lahko nekaj dosegli le, če bodo združeni in složni. Povezali so se in leta 1969 ustanovili Obrtno združenje Celje,
kjer je bil eden izmed pobudnikov ustanovitve. Nato so združili ideje, moči in sredstva ter se lotili zahtevne in več let
trajajoče izgradnje Doma obrtnikov, ki je bila zaključena v letu 1986.
Vse od njene ustanovitve je bil aktiven v organih OOZ Celje in OZS, kakor tudi na drugih področjih. Od maja 1993 do
decembra 2002 je bil predsednik OOZ Celje, v tem času pa je opravljal še druge pomembne funkcije v OZS in v upravi
Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p. Celje. Za razvoj in boljše pogoje za obrtništvo si je prizadeval kot član različnih
organov v MO Celje, Občini Vojnik in KS Vojnik, aktiven pa je bil tudi na drugih področjih.
Bil je popolnoma predan obrti, vedno pripravljen pomagati z nasveti, izkušnjami ter si nesebično vzeti čas, da bi prisluhnil težavam in potrebam obrtnikov. Za svoje delo na področju obrti in podjetništva je prejel več priznanj, med
drugim zlato plaketo Obrtnega združenja Celje in Obrtne zbornice Slovenije, od leta 2010 je bil častni član OOZ Celje.
V zadnjih letih je najbolj užival v urejanju svojega posestva na Dednem vrhu ter se rad poveselil v dobri družbi. Zelo je
užival v krogu svoje družine, s posebnim veseljem pa se je posvečal vnukom. Bil je človek pozitivnih vrednot in izjemno
spoštovan. Hvaležni smo mu za njegov prispevek na področju obrti in podjetništva ter za čas, ki smo ga preživeli z njim.
Pogrešali ga bomo in se ga s spoštovanjem spominjali.

"

Zbiranje kontaktnih podatkov - vabimo vas k sodelovanju

Spoštovani!
Vsakodnevno se pojavi mnogo pomembnih novosti in informacij z različnih področij, ki vam lahko koristijo pri poslovanju. Želimo
vam jih posredovati sproti in pravočasno, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše aktualne podatke: telefonske številke,
številke faksov in e-poštnih naslovov. V ta namen vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga čimprej posredujete po
pošti, po faxu št. 03 425 22 71 ali pa podatke sporočite na e-mail: natalie.furek@ozs.si ali simona.zupanc@ozs.si. Obrazec najdete
tudi na spletni strani www.ooz-celje.si ali ga dobite na zbornici. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV
PODJETJE / S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
TELEFON:

FAX:

MOBI:

e-pošta :
Podpis:

______________________________

S podpisom na tem obrazcu dovoljujem, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije uporabljata moje zgoraj navedene podatke ter morebitne spremenjene in naknadno posredovane podatke za statistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

"
OKTOBER 2013
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Izteka se rok uskladitve obrtnikov-upokojencev
z določbami ZPIZ-2
V skladu s 406. čl. ZPIZ-2 morajo upokojenci, ki so
hkrati tudi nosilci izvajanja dejavnosti, urediti status zavarovanca, saj bodo v nasprotnem primeru
bodisi izgubili pravico do pokojnine bodisi plačevali prispevke v celoti.
Od 1. januarja 2013 se izvaja Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je prinesel vrsto
sprememb pri obračunu prispevkov za socialno varnost različnih vrst zavarovancev ter postavil roke za
uskladitev njihovega statusa v skladu z novimi zakonskimi določbami.
Po novem poglavju o obveznem zavarovanju se morajo
v obvezno zavarovanje iz naslova pokojninskega zavarovanja vključiti vse vrste zavarovancev za poln delovni
čas, pri čemer se v primeru zavarovanj iz več vrst zavarovalnih podlag še vedno upošteva zavarovalna podlaga,
ki je v zakonu navedena pred drugimi. Tako se v skladu
s 15. členom ZPIZ-2 za polni zavarovalni čas obvezno
zavarujejo osebe, ki v RS samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, če niso zavarovane
po drugi zavarovalni osnovi.
Tako morajo svoj status do 1. januarja 2014 urediti tudi
upokojenci, prejemniki pokojnine, ki so kot uživalci pokojnine ob uveljavitvi ZPIZ-2 opravljali delo ali dejavnost, na podlagi katere so ponovno pridobili lastnost
zavarovanca iz naslova zaposlenega v delovnem razmerju, samozaposlenega ali družbenika. Po določbah
5. odstavka 116. člena ZPIZ-2 se namreč uživalcu pokojnine, od prvega dne naslednjega meseca po preteku
navedenega obdobja preneha izplačevati pokojnina,
zavod pa po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 naprej. Pri tem velja omeniti,
da ima uživalec starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine, ki začne ali je na dan 1. januarja 2013
delal najmanj štiri ure dnevno ali 20 ur tedensko oziroma izvajal dejavnost v obsegu najmanj polovice polnega zavarovalnega časa, možnost izplačila sorazmernega dela pokojnine, ki se izplačuje od dne izvajanja
sorazmernega obsega dela ali dejavnosti.
Sorazmerni del pokojnine se izplačuje po lestvici in v
višini:
• 50 %, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša
zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
• 37,5 %, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša
zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
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• 25 %, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
• 12,5 %, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša
zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.
V času izplačevanja sorazmernega dela pokojnine lahko
zavarovanec zahteva spremembo izplačila sorazmernega dela pokojnine zaradi spremembe števila ur dela
oziroma opravljanja dejavnosti. Novi sorazmerni del
pokojnine, ki se določi na novo, pa se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega
dela oziroma opravljanja dejavnosti. Povsem drugače
velja za uživalce invalidske pokojnine, ki začno ponovno delati ali izvajati dejavnost, saj jim ugasne pravica do
invalidske pokojnine z dnem vključitve v zavarovanje
na tej podlagi oz. jim bo ugasnila s 1. januarjem 2014,
če prejemniki invalidske pokojnine do tega datuma ne
bodo prenehali z izvajanjem dela ali dejavnosti. Glede
na sedanjo situacijo pa se predvideva, da bo tudi ponovna pridobitev pravice do invalidske pokojnine po
tistem, ko bo zavarovalec prenehal opravljati delo ali
izvajati dejavnost, dosti težja kot je bila do sedaj oz. kot
za uživalce starostne, predčasne, vdovske in družinske
pokojnine, ki bodo nekoliko lažje ponovno uveljavili
pravico do pokojnine s tega naslova.
Svoj status pa morajo do 1.1.2014 urediti tudi
osebe, ki so se na podlagi 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
lahko odjavile ali vložile odjavo iz zavarovanja do
31.12.2012, ker njihov dobiček v zadnjih treh letih
ni presegal zneska minimalne plače in so bile ob
uveljavitvi tega zakona še vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti, ki se
morajo do 1.1.2014 obvezno zavarovati.
V nasprotnem primeru bo namreč Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra
za vse navedene osebe, ki se do 31.12.2013 ne bodo
vključile v zavarovanje, po uradni dolžnosti ugotovil
lastnost zavarovanca od 1.1.2014 naprej in temu ustrezno sprožil postopke:
• za plačilo prispevkov za študente s s.p. v celoti po
145. členu ZPIZ-2;
• ukinil izplačilo plačilo pokojnine za uživalce invalidske, starostne, predčasne, vdovske in družinske
pokojnine, ki so ponovno stopili v delovno razmerje oziroma opravljajo dejavnost;
• obračunal prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje za vse, ki niso zavarovani po drugih podlagah.
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Poročanje o najemnih pogodbah
GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin (ETN), v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do
15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu. Poročati je potrebno o najemnih pogodbah za stavbo ali
del stavbe (za stanovanjske in poslovne nepremičnine), ni pa potrebno poročati o:
- oddaji zemljišč
- oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo
- oddaji sob študentom in delavcem vendar samo, če se oddaja vrši v študentskih in samskih domovih
- nekaj urnih oddajah telovadnic in učilnic na teden v osnovnih in srednjih šolah
- kratkoročnem oddajanju sob turistom
- oddaji otočkov v trgovskih centrih, površin pred lokali (zunaj stavbe ali znotraj nakupovalnih središč), reklamnih površin
na zidovih ali tleh ipd.
Poleg najemnih pogodb pa je potrebno poročanje tudi o podnajemih ne glede na to, ali se odda v podnajem celotna nepremičnina ali samo del. Glede tega, kdo naj poroča o oddajanju nepremičnine v nadaljnji najem, je GURS pojasnil, da je to lastnik
nepremičnine (najemodajalec) za najemno pogodbo, glede podnajemne pogodbe pa naj se lastnik nepremičnine (najemodajalec) in najemnik dogovorita. Če se ne moreta dogovoriti, mora (tudi) o podnajemni pogodbi poročati lastnik (v ETN se v
opombo zapiše, da gre za nadaljnji podnajem).
Najemodajalec mora za najemni pravni posel s stavbo ali delom stavbe, ki na dan 1. julija 2013 še traja, poslati podatke do
15.12.2013, ne glede na to, ali bo do takrat še trajal ali ne.

Ali se splača?
Z uvedbo prostovoljnega članstva v obrtno-podjetniškem sistemu je tudi naša zbornica na trgu. Gospodarske zbornice so
že pokazale željo, da bi speljale naše člane. Pa se to res splača? Obrtniki so v preteklosti že bili del GZS, kjer pa njihov glas ni
bil slišan, saj so prevladali interesi velikih. Zato so si obrtniki izborili pravico do lastne organizacije in ustanovili svoj zbornični
sistem. Vse do danes smo ostali edina organizacija, ki povezuje in zastopa interese malega gospodarstva. Stališča obrtnopodjetniških in gospodarskih zbornic so pogosto nasprotna, saj so interesi malega in velikega gospodarstva različni.
Člane k izstopu spodbujajo tudi nekateri računovodski servisi, ki razmišljajo podjetno. Članom, ki izstopijo iz zbornice, bi
tako lahko prodali storitve, za katere bi jim dodatno zaračunali. Vendar pa večino teh storitev člani dobijo brezplačno na
zbornici. Zakaj bi torej enake storitve, in to po tržnih cenah, plačevali drugje?
Če prejmete poziv k izstopu iz zbornice z obljubo o prihrankih, vas vabimo, da pridete na posvet na zbornico.
Izračunali vam bomo, koliko denarja bi dejansko prihranili z izstopom in koliko dodatnih prihrankov vam prinese
članstvo v zbornici.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
Spoštovani člani!
Obveščamo vas, da posebna ponudba Term Olimia za člane OOZ Celje še vedno velja. V sodelovanju z zdraviliščem
Terme Olimia vam ponujamo nakup vstopnic za kopanje s 50 % popustom (veljajo med tednom) in s 30 % popustom
(veljajo vse dni v tednu). Člani, ki redno poravnavajo članarino, lahko karte naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino
na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje vseh kart). Vstopnice lahko koristite na bazenih
wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono. Na razpolago so:
1. celodnevne vstopnice za bazene za odrasle po ceni 10,50 €
veljajo vse dni v tednu in med šolskimi počitnicami
2. celodnevne vstopnice bazen + savna po ceni 11,00 €
celodnevne vstopnice za otroke po ceni 4,30 €
Za vstopnice pod št. 2 veljajo naslednji pogoji:
vstopnice veljajo med tednom, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Za koriščenje med vikendi, prazniki in počitnicami (vse šolske
počitnice, razen poletne) se doplača 4 €. V primeru nakupa vstopnice bazen+savna imate pri doplačilu 5,5 € med tednom in pri doplačilu 10 € med vikendi, prazniki in počitnicami omogočen vstop v wellness center Orhidelia.

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!

OKTOBER 2013
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Skupaj smo NAJVECJI
KUPEC v Sloveniji
Zato imamo
TISOCERE
UGODNOSTI

Odkrijte možnosti za velike
prihranke - Mozaik podjetnih
V mesecu avgustu ste vsi člani prejeli kartico MOZAIK
PODJETNIH, ki je identifikacijska kartica članov OZS in kartica
tisočerih ugodnosti, s katero lahko takoj in brez dodatnih pogojev uveljavite številne popuste pri nakupu izdelkov in storitev, koristite brezplačne storitve ali druge ugodnosti številnih
partnerjev, ki so podrobno predstavljene na spletnem naslovu
http://mozaik.ozs.si/. Z redno uporabo kartice lahko ustvarite prihranke, ki so na letni ravni nekajkrat višji od članarine.

^

Imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH lahko sodelujete v
mreži popustov jaz-TEBI, ki jih v okviru obrtno-podjetniškega zborničnega sistema nudite drug drugemu. S tem dobite
brezplačno promocijo svoje ponudbe na spletnem mestu MOZAIK PODJETNIH in v okviru promocije kartice MOZAIK
PODJETNIH. Če se želite pridružiti mreži popustov jaz-TEBI vas vabimo, da izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletnem
naslovu http://mozaik.ozs.si/datoteke/jaztebi/jaz-tebi-obrazec.pdf ali pa pokličite na zbornico, da vam obrazec posredujemo.

Ugodnosti za člane OOZ Celje – imetnike kartice Mozaik podjetnih
Člani lahko ugodnosti ponudnika pri nakupu storitev ali blaga uveljavljajo ob predložitvi identifikacijske kartice - kartice
MOZAIK PODJETNIH.

OOZ Celje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		

brezplačno osnovno podjetniško svetovanje
brezplačni seminarji, delavnice, tečaji
nižja cena vseh izobraževanj za člane (popust od 30 % do 70 %)
brezplačen najem dvorane za posamezne dogodke
brezplačno mesečno glasilo Informacije
50 % popust pri oglaševanju v glasilu Informacije
izterjava denarnih terjatev - brezplačno vlaganje e-izvršb na podlagi verodostojne listine
sofinanciranje strokovnih izobraževanj in strokovnih ekskurzij za člane sekcij
brezplačna promocija članov v prostorih zbornice (promocijski material – letaki, prospekti ipd.)
kritje stroškov najema razstavnega prostora (osnovna ureditev) za skupinski nastop članov
na MOS v primeru zadostno izraženega interesa
sofinanciranje udeležbe na družabnih srečanjih

OOZ Celje - nepremičnine in storitve d.o.o.
• možnost najema stanovanj po neprofitnih najemninah v lastnih večstanovanjskih objektih na različnih
lokacijah Mestne občine Celje ter občin Vojnik in Štore za delavce, ki so zaposleni pri članih OOZ Celje, in za
člane OOZ Celje

OOZ Celje in zunanji svetovalci

• individualno brezplačno specialistično davčno svetovanje (Verbajs d.o.o.)
• individualno brezplačno specialistično pravno svetovanje in svetovanje s področja delovnih razmerij
(Odvetnik Marko Meznarič)
Člani zbornice lahko v koledarskem letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega svetovanja navedenih svetovalcev.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica

• dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter zavarovanje težkih bolezni in operacij lahko po ugodnejših pogojih sklenejo člani OOZ Celje, njihovi ožji družinski
člani ter zaposleni pri članih OOZ Celje

Terme Olimia

• popusti pri nakupu kart za kopanje za člane OOZ Celje (celodnevna vstopnica za odrasle 10,50 EUR, celodnevna vstopnica bazen+savna 11,00 EUR, celodnevna vstopnica za otroke 4,30 EUR). Vstopnice veljajo
na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono.
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Terme Dobrna
• 5 % popusta na vse programe nastanitve po rednem hotelskem ceniku
• 15 % na redne cene kopanja in kombinacije storitev kopanja (brez kombinacij
s kosilom ali večerjo)
• 15 % na redne cene Dežele savn
• 15 % na redne cene kopeli v Zdraviliškem domu
• 10 % na redne cene storitev Medicinskega centra, ter 5% na redne cene programov MC razen specialističnih pregledov in zdravstvene nege
• 5 % na redne cene programov Hiše na travniku in 5% na storitve Hiše na travniku

Racio razvoj d.o.o. Celje
•
•
•
•
•

brezplačno uvodno svetovanje o kadrovskem področju
10 % popust na storitve svetovanja pri selekciji kadra
15 % popust na storitve usposabljanja
10 % popust na storitve izdelave pravilnikov
15 % popust na projekte s kadrovskega področja

Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p., Celje
• 1 brezplačno svetovanje o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev
• 10 % popust na poslovne storitve povezane z izdelavo investicijske dokumentacije (poslovni načrt, investicijski program)
• 10 % popust pri izdelavi prijave na odprt javni razpis
• 15 % popust na vse jezikovne programe pri vpisu v vsaj eno stopnjo

Hranilnica Lon d.d. Kranj, Poslovna enota Celje
Podjetniški paket:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodenje poslovnega računa 				
4,10 EUR
vodenje elektronske banke Poslovni eLON
		
1,30 EUR
interni elektronski nalogi 				
brezplačno
eksterni elektronski nalogi 				
0,35 EUR
prilivi (eksterni in interni) na poslovni račun komitenta		
brezplačno
brezplačno vodenje računa 12 mesecev*
brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON
60 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita
dodatek 0,15 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita

* ugodnost velja za nove komitente, ki pri hranilnici še nimajo predhodno odprtega poslovnega računa.

Paket velja za imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ne glede na pravno obliko ali letni promet (prihodke). Paket velja tudi za
novonastala podjetja in samostojne podjetnike

Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine d.o.o., Celje

•
•
•
•

• 99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede finančnega prestrukturiranja poslovanja podjetij
in s.p. - ohranitev zdravih jeder
• 10 % popust pri izdelavi Poročila o ugotavljanju (ne)solventnosti skladno s 14. členom ZFPPIPP
• 10 % popust na storitve izvedbe prisilne poravnave za mala podjetja in poenostavljene prisilne
poravnave za mikro podjetja in s.p. skladno z novimi določili ZFPPIPP, katera veljajo od 15.8.2013
dalje. Poenostavljena prisilna poravnava je bistveno cenejša od klasične prisilne poravnave
10 % popust pri izdelavi Poročila o finančnem položaju o poslovanju dolžnika in Načrta finančnega prestrukturiranja v postopku
prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave
10 % popust na izdelavo Poslovnega načrta ali Investicijskega programa
10 % popust na računovodske storitve za d.o.o. in s.p.
99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede možnosti pridobitve nepovratnih sredstev

Davčno svetovanje Verbajs d.o.o., Litija
• 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči podjetnik, ki se udeleži
brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja na OOZ Celje (zapišejo se ugotovitve
in rešitve problema)
• 10 % popust pri svetovanju in vodenju celotnega postopka prenosa podjetja s. p. na
prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov
• 15 % popust pri svetovanju s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig
• 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

OKTOBER 2013
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Povabilo k sodelovanju
na sejmu podjetništva v Beogradu
Obveščamo vas, da smo s strani Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije, ki je del mreže Enterprise Europe Network
(EEN) prejeli povabilo za sodelovanje na 12. Mednarodnem sejmu podjetništva »BIZNIS BAZA 2013«, ki bo od 27. do
29. 11. 2013 potekalo v dvorani 1 in 1a na Beograjskem sejmišču. Za predstavitev OZS in naših članov so namenili 25
m² brezplačnega standardno opremljenega razstavnega prostora, tako da se bodo naši člani lahko predstavili z manjšimi
razstavnimi eksponati in promocijskimi materiali. Rok prijave je 25.10.2013 na e-naslov: edina.zejnic@ozs.si, tel.št. 01 58
30 500, 58 30 586.
V okviru sejma bo organizirano tudi Mednarodno poslovno srečanje podjetnikov iz Evrope, ki delujejo na področju gradbeništva in gradbenih materialov, kovinarske industrije, elektro industrije in materialov ter reciklaže in obnovljivih virov energije. Srečanje bo potekalo v sredo, 27. 11. 2013, ob 12.00 uri, v dvorani 1 na Beograjskem sejmišču. Več informacij o srečanju
in prijavljenih podjetjih si lahko preberete na povezavi http://bb2013.talkb2b.net, kjer lahko opravite tudi registracijo za
udeležbo na srečanju. Rok prijave je 15. 11. 2013. Udeležba na poslovnem srečanju je za podjetja brezplačna.

Sekcija za promet
Z 10. avgustom 2013 so stopile v veljavo spremembe Zakona o gozdovih (Uradni list RS št., 63/2013). 17.b člen med
drugim določa, da mora gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, spremljati prevozni
dokument (prevoznica) s podatki o izdanem dovoljenju za posek dreves s strani Zavoda (odločba o izbiri dreves za posek,
dovoljenje za krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti in količini
gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza,
če:
– se prvič dajejo na trg;
– so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem
na trg ali
– so namenjeni za lastno uporabo.
Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih drevesnih vrst,
in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli obliki,
razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe), ter
lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu. Prevoznica ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje, ter
za gozdno lesne sortimente, premera do deset centimetrov,
če so naloženi oziroma se prevažajo s traktorsko ali gozdarsko
prikolico. Prevoznik je dolžan imeti prevoznico pri sebi in jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na
vpogled.
Podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov ter datumu, času in namenu prevoza na prevoznico
vpiše prevoznik. Prevoznik prevoznico dobi od lastnika gozda.
Po opravljenem prevozu gozdno lesnih sortimentov prevoznik
izpolnjeno prevoznico izroči prvemu kupcu gozdno lesnih sortimentov (Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov pomeni fizično
ali pravno osebo, ki so ji bili gozdno lesni sortimenti prvič dobavljeni, odplačno ali neodplačno). Kopijo prevoznice je dolžan
prvi kupec gozdno lesnih sortimentov najkasneje v desetih
dneh po opravljenem prevozu poslati lastniku gozda, ki mora
kopije prevoznic hraniti najmanj pet let od datuma prejema.
Lastniku gozda prevoznico izda Zavod na podlagi izdanega
dovoljenja za posek dreves in vsebuje številko dovoljenja za
posek dreves, zaporedno številko prevoznice ter žig izdajate-
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lja. Pod eno številko dovoljenja za posek dreves se lahko izda
več prevoznic. Prevoznice, ki se ne uporabijo za prevoz gozdno
lesnih sortimentov, mora lastnik gozda hraniti najmanj pet let
od datuma izdaje. Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov ter
fizična ali pravna oseba, ki začasno skladišči gozdno lesne sortimente pred prvim dajanjem na trg ali ima gozdno lesne sortimente za lastno uporabo, mora hraniti prevoznico najmanj
pet let od datuma izdaje.
Določbe se smiselno uporabljajo tudi za prevoz gozdno lesnih
sortimentov, pridobljenih iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo
zunaj gozda. Prevoznico s podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljiške parcele, zaporedni številki prevoznice ter
žigom izdajatelja lastniku zemljišča izda Zavod. Določbe se ne
uporabljajo za gozdno lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih
držav ali vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije. V teh
primerih mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor
dokazati, da so gozdno lesni sortimenti uvoženi iz tretje države
oziroma vneseni iz druge države članice Evropske unije.
Prevoznico mora v fizični obliki v originalnem izvodu hraniti:
– prvi kupec gozdnih lesnih sortimentov ter fizična ali pravna
oseba, ki začasno skladišči gozdne lesne sortimente ali ima
gozdne lesne sortimente za lastno uporabo, po opravljenem
prevozu gozdnih lesnih sortimentov;
– lastnik gozda, če se izdana prevoznica ne uporabi za prevoz
gozdnih lesnih sortimentov.
Policija, carinski organi in gozdarski inšpektorji imajo za namene preverjanja istovetnosti prevoznice neposredni dostop do
podatkov o izdanih prevoznicah. Naj samo še opozorimo na
visoke globe, saj je predpisana globa v višini od 5.000 eurov
do 50.000 eurov (pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik), če se
prevoz opravlja brez prevoznice ali pa prevoznica ne vsebuje
vseh zahtevanih podatkov (višina globe za odgovorno osebo:
od 1.500 eurov do 3.500 eurov in za posameznika od 300 do
2.000 eurov). Obrazec prevoznice z navodilom za izpolnjevanje dobite na zbornici.
			
Natalija Repanšek, OZS

INFORMACIJE OOZ CELJE

VABIMO VAS K UDELEŽBI...
1. PREDSTAVITEV MOŽNOSTI KORIŠČENJA UGODNOSTI
MOZAIKA PODJETNIH

v sredo, 23.10.2013, ob 10. uri
Vabimo vas, da se udeležite dogodka, kjer boste dobili podrobne informacije o ugodnostih kartice Mozaik podjetnih,
možnostih za koriščenje mnogih ugodnosti in novih priložnosti za uspešno poslovanje. Partnerji projekta vam bodo predstavili možnosti prihrankov na različnih področjih, poleg tega boste po dogodku imeli priložnost individualnih razgovorov
s predstavniki posameznih partnerjev.
I.

Best connect d.o.o. - Kako do prihranka pri električni energiji in zemeljskem plinu
• slovenski trg energije
• težave – možnosti pri izbiri najboljšega dobavitelja
• ugodnosti za člane OZS

II.

Telekom Slovenije d.d.: Komunicirajmo bolj poceni in bolj učinkovito
• uporaba enot storitev je cenejša
• dostopanje do interneta in dokumentov od vse povsod
• sprejemanje plačil s pomočjo mobilnega telefona

III. Generali Zavarovalnica d.d. Ljubljana je del mednarodne skupine Generali Group, slovensko-evropska naveza prinaša zavarovancem številne prednosti
• ugodnosti za člane OZS
• postopek iskanja optimalne rešitve vaših zavarovalnih potreb
• način sodelovanja z zavarovanci
IV. Hranilnica LON d.d., Kranj - bančna hiša s celovito ponudbo za podjetja, podjetnike in obrtnike
• varnost bančne hiše
• Hranilnica LON kot ugodna alternativa bančnega poslovanja
• predstavitev ponudbe Hranilnice LON za imetnike kartice Mozaik podjetnih

"

PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja
na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!),
TELEFON OZ. GSM: 				

		

DAVČNA ŠT.:
E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1.PREDSTAVITEV MOŽNOSTI KORIŠČENJA UGODNOSTI MOZAIKA PODJETNIH
KDAJ:  23.10.2013 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec september 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2013 1.510,02
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2013 dalje je
848,07 € (Ur.l. RS 12/11, 29/13). Povprečna stopnja davkov in
prispevkov v letu 2012 je 35,01 % (Ur.l. RS 29/2013). Količnik za
preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,5387.
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2013 (Ur.l. RS
št. 102/2012):

nad

do
668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2013:
Splošna olajšava:

275,22 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v

nad
905,53

znaša dodatna mesečna
olajšava v

do
905,53

268,10

1.047,57

93,00

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
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta-letno
za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta
- letno
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735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
2.477,03 €
7.576,62 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 € (Ul.RS 8/2013).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec september 2013 upoštevajte 21 delovnih dni, skupaj 168 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
1.4.2013 dalje v višini 32,17 € (Ul. RS 25/2013) na PDP
ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika 44008
• prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,55 € (od
1.1. do 31.12.2013) 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 spletno stran DURS:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

Zneski regresa za prehrano med delom

na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(Ur.l. RS 99/2012), uporablja se od 1.1.2013 do
31.12.2013

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni
list RS 76/08)

6,12

60 % PP

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

220,61
57,62
59,43
4,80
121,85
0,91
0,91
1,82
1,27
0,54
1,81
3,63
346,09

190,82
49,84
51,41
4,15
105,40
0,78
0,78
1,56
1,10
0,47
1,57
3,13
299,35

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

Skupaj drugi prisp.

PRISPEVKI SKUPAJ

0,53%

Prisp. za poškodbe pri delu

0,06%

Prisp. delodajalca za zaposl.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001

SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004

519,14

5,44

2,72

0,82

1,90

2,72

1,36

1,36

182,78

7,20

89,15

86,43

330,92

120,27

210,65

1.359,02

90 % PP

90 % PP

692,18

7,25

3,63

1,09

2,54

3,62

1,81

1,81

243,71

9,60

118,87

115,24

441,22

160,36

280,86

1.812,02

120 % PP

120 % PP

865,26

9,07

4,53

1,36

3,17

4,54

2,27

2,27

304,65

12,00

148,59

144,06

551,54

200,46

351,08

2.265,03

150 % PP

150 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanc
*Povprečna bruto plača za julij 2013 (PP) v EUR
**Minimalna plača za leto 2012
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)
Zavezanec plača prispevke do 15.10.2013; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Skupaj prispevki za zaposl.

0,14%

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.

0,10%

6,56%

Prisp. delodajalca za ZZ

Skupaj prispevki za ZZ

6,36%

Prisp. zavarovanca za ZZ

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

80,18

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

140,43

121,47

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

906,01

783,66

Prehodni davčni
podračun

znesek veljavne
minimalne plače

"Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

60 % PP

Do vključno
9.156,72**

1.038,31

10,88

5,44

1,63

3,81

5,44

2,72

2,72

365,58

14,41

178,30

172,87

661,85
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)
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Skupaj smo
NAJVECJI KUPEC
v Sloveniji
^

^

Zato imamo TISOCERE UGODNOSTI

Odkrij možnosti za velike prihranke!

mozaik.ozs.si
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