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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 Obrtnik.
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici
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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- 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.).

46. Mednarodni obrtni
sejem 2013
46. Mednarodni obrtni sejem - MOS bo letos trajal v času od
11.-17.9.2013 v Celju na več kot 60.000 m² razstavnih površin. MOS je največji mednarodni poslovni sejem v Sloveniji,
ki je namenjen predstavitvi dosežkov na področju obrti in
podjetništva, novih tehnologij, podjetij in gospodarstva v
celoti. Sejem vsako leto ponuja na ogled najnovejše dosežke ter omogoča predstavitev trendov in novosti v različnih
panogah ter predstavlja najbolj ugledna in uspešna mala,
srednja in velika podjetja iz Slovenije kot tudi iz tujine. Sejem omogoča tudi odlične priložnosti za mreženje in sklepanje poslov.
Sejemska predstavitev OZS je največja samostojna
predstavitev na MOS in bo potekala v nadstropju dvorane L1, kjer bo predstavljeno delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema skupaj s strokovnimi
sekcijami OZS, strokovnimi službami OZS, območnimi
obrtno-podjetniškimi zbornicami, člani ter domačimi
in tujimi poslovnimi partnerji. OZS bo v času sejma organizirala tudi številne obsejemske dogodke in razstavo dobitnikov prestižnega priznanja Obrtnik leta ter
razstavo unikatnih izdelkov domače in umetnostne
obrti »Zlata Vitica«. Podelila bo najvišja zbornična sejemska priznanja (Cehi) ter predstavila projekt MOZAIK PODJETNIH.

Na osnovi sklepa UO OOZ Celje ima vsak član, ki ima
poravnano članarino, pravico do obiska 46. MOS-a z
brezplačno e-vstopnico, ki jo dobi na zbornici. Vstopnico lahko dvignete v tajništvu zbornice ali pa pokličite na tel. št. 03 425 22 70 ter sporočite podatke,
da vam jo pošljemo po elektronski pošti. Vabimo vas
zlasti v dvorano L1 na predstavitveni prostor OZS,
kjer bodo predstavljeni partnerji in ugodnosti kartice
MOZAIK PODJETNIH. Želimo vam prijeten ogled sejma!
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Spoštovane članice in člani
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje!
Jesen je bila vedno tisti letni čas, ko se obirajo sadovi, za
našo zbornico pa se bo to jesen pokazalo, koliko so sadovi dozoreli, kakšno seme smo sejali dolgih 45 let in kakšne
bodo naslednje letine. Zakaj? 27. oktobra namreč prehajamo na prostovoljno članstvo. Od same ustanovitve dalje se
je zbornica borila za zagovarjanje interesov članov, včasih
tudi kot Don Kihot z mlini na veter.
Pa vendarle, če se ozrem nazaj, imamo kaj pokazati. Že naši
predhodniki so spoznali, da brez skupnega nastopa proti državnim in ostalim organom, ki sprejemajo zakone, ne
gre. Že pred 45 leti in prej so se obrtniki pričeli združevati,
kajti posameznik je premalo močan, da ga slišijo tisti, ki bi
ga morali. Skupaj smo naredili naš Dom obrtnikov, skupaj
smo pozidali skoraj devetdeset stanovanj, v katerih živijo
naši zaposleni, organizirali smo ogromno strokovnih posvetov, družabnih srečanj, zastopali smo obrtnike in podjetnike
na občinski, republiški in državni ravni. Roko na srce, noben
posameznik ne more toliko doseči, kot smo dosegli povezani vsi skupaj, včasih z različnimi pogledi in razmišljanji, a
vendarle z eno samo mislijo: kaj narediti, da bo obrtništvu
bolje? To je ves čas tudi osnovno vodilo vseh nas, ki ste nam
zaupali vodenje zbornice.
Zato upam, da se naše vrste kljub krizi, ki traja vse predolgo,
ne bodo razredčile, da bomo postali še enotnejši in močnejši, saj bo naš skupni prispevek za delovanje zbornice koristil
tako posameznemu članu kot nam vsem skupaj in zagotavljal neprekinjeno uspešno zastopanje interesov obrtništva
in podjetništva tudi v bodoče.

Zato Vas, spoštovane članice in člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, vljudno vabim k aktivnemu sodelovanju, da še naprej skupaj oblikujemo organizacijo, ki
nam bo vsem v ponos in podporo. Ne sme nam biti vseeno,
kaj se bo z našo zbornico dogajalo, kajti bilo je vloženih preveč naporov, da smo tudi obrtnice in obrtniki postali priznani steber v naši družbi tako s poslovnega kot z družbenega
vidika. Naj nas torej ne zanesejo besede posameznikov: ”Kaj
pa imam od zbornice?”, naj nas ponesejo besede: ”Kako si
lahko pomagamo in kaj lahko storimo vsi skupaj!?”
Organiziranost in usoda naše zbornice je v rokah vseh nas,
zato pričakujem Vaše sodelovanje. Vsi si želimo takšno zbornico, ki bo obrtnikom in podjetnikom omogočala hitrejšo
gospodarsko rast in razvoj. Zbornico, ki z izvajanjem projektov uspešno že leta dokazuje svojo vpetost v načrtovanje
in realizacijo podjetniško naravnanih izzivov. Zbornico, ki
bo nadaljevala sodelovanje z vsemi, ki kakorkoli vplivajo na
razvoj obrtništva in podjetništva, predvsem pa zbornico, ki
bo kot strokovna organizacija v podporo in čast svojemu
članstvu.
Kot predsednik naše stanovske organizacije se Vam zahvaljujem za dosedanje zaupanje in Vam obljubljam, da se bom
tudi v bodoče zavzemal za dobrobit vseh nas. Glede na vidne dosežene rezultate naše skupnega dela verjamem, da
boste naši organizaciji zaupali tudi v prihodnje!
Predsednik
Miran Gracer

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 9.8.2013 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog je do vključno 31.3.2014 oziroma do porabe
sredstev. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je namenjeno delodajalcem, ki bodo štipendije izplačevali od
vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih
poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih
magistrskih ali doktorskih študijskih programih. Višina sofinanciranja sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske
štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal
sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Štipenditor mora s
štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo neposredno sofinanciranje kadrovske štipendije tega štipendista. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-155-jr/ ali na tel.: 01 434 10 81.

Obvestilo Davčnega urada Celje
Od 2.9.2013 je nova enotna telefonskega številka Davčnega urada Celje in davčnih pisarn (Laško, Slovenske Konjice,
Šetnjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec) 03 422 33 00. Zaradi boljšega in kvalitetnejšega zagotavljanja storitev za vse zavezance
vas vljudno prosijo, da uporabljate nov način dostopa.
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Skupaj smo NAJVECJI
KUPEC v Sloveniji
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Zato imamo TISOCERE UGODNOSTI
Odkrij možnosti za velike prihranke!

mozaik.ozs.si
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje –
kamenček v MOZAIKU PODJETNIH
Zbornica svojim članom zagotavlja strokovno podporo in
prostor uresničevanja skupnih interesov. Na OOZ Celje se trudimo biti najboljši servis svojim članom, zato si skupaj s celotnim obrtno-podjetniškim zborničnim sistemom prizadevamo k znižanju stroškov in povečanju uspešnosti poslovanja
članov. K temu bo v prihodnje prispeval tudi doslej največji
obrtno-podjetniški projekt MOZAIK PODJETNIH.
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobiva zares velike ugodnosti in popuste pri
nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev
ali članov MOZAIKA PODJETNIH, ki sledi preprosti resnici:
»skupaj smo največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki obrtno-podjetniški družini zato lahko na trgu kupujemo ceneje«.
V MOZAIK PODJETNIH vstopajo številni ugledni partnerji,
ponudba ugodnosti je vsak dan večja. Naj navedemo le nekatere: Telekom Slovenije, d.d.; Generali zavarovalnica d.d.;
Best connect d.o.o., Merkur d.d.; GA Gospodinjski aparati d.d.;
Inpos,d.o.o. Celje, Best connect d.o.o.; Prigo Brezovica d.o.o.;
Špan d.o.o.; Kompas d.d.; Thermana d.d. Laško, Kova d.o.o. Celje, Hranilnica Lon d.d. in mnogi drugi.
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Ena kartica - ugodnosti številnih partnerjev
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.
Imetniki kartice lahko na lokalnem področju koristite še dodatne ugodnosti, ki jih je za vas pridobila OOZ Celje in jih na
kratko navajamo v nadaljevanju. Podrobnejše informacije pa
najdete na spletni strani www.ooz-celje.si ali pa pokličite na
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zbornico. Ugodnosti OOZ Celje:
- brezplačno osnovno podjetniško svetovanje
- brezplačno individualno specialistično davčno in pravno
svetovanje
- brezplačni seminarji, delavnice, tečaji ali popusti pri udeležbi
- brezplačen najem dvorane za posamezne dogodke
- brezplačno mesečno glasilo Informacije in 50 % popust pri
oglaševanju v glasilu
- brezplačno vlaganje e-izvršb na podlagi verodostojne listine
- sofinanciranje strokovnih izobraževanj in strokovnih ekskurzij
- 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.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica: sklenitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, nezgodnega zavarovanja ter zavarovanja težkih bolezni in operacij po ugodnejših pogojih
(velja za člane OOZ Celje, njihove ožje družinske člane ter zaposlene pri članih OOZ Celje).
Terme Olimia: popusti pri nakupu kart za kopanje in savno.

Terme Dobrna: popusti pri nakupu kart za kopanje, savno,
nastanitev, kopeli, storitve in programe Medicinskega centra,
storitve in programe Hiše na travniku.
Racio razvoj d.o.o. Celje: popusti na storitve svetovanja,
usposabljanja, izdelave pravilnikov in projekte s kadrovskega
področja.
Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p., Celje: brezplačno svetovanje o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, popusti na izdelavo poslovnih načrtov, prijave na odprte javne
razpise in na jezikovne programe (angleški, nemški in španski
jezik).
Hranilnica Lon d.d. Kranj, Poslovna enota Celje: ugoden
podjetniški paket ne glede na pravno obliko ali višino letnih
prihodkov (nizki stroški vodenja TRR, elektronske banke in
provizij za transakcije, nižji stroški odobritve limita in kredita…).
Zagotavljamo vam, da se bo v okviru projekta MOZAIK PODJETNIH obseg in število raznovrstnih ugodnosti ter s tem
možnosti za finančni prihranek iz meseca v mesec povečevalo tako v celotnem sistemu OZS kakor tudi na lokalnem
področju, ki ga pokriva OOZ Celje. Zato vas vabimo, da
spremljate aktualne informacije na spletnih straneh OZS
in OOZ Celje ter v našem glasilu.
Če želite tudi vi dodati svoj kamenček v MOZAIK PODJETNIH in se 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.

Sejem ZEPS v Zenici
Obveščamo vas, da Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Slovenije, od 2. do 3. oktobra 2013, organizirata izhodno gospodarsko delegacijo v Bosno in Hercegovino. Delegacija bo potekala v času uradnega obiska predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda
Janka Vebra, v BiH. Hkrati bo v tem času potekal tudi najpomembnejši poslovni sejem v BiH, 20. Mednarodni sejem ZEPS
v Zenici, na katerem se bo v obliki skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva, ki jo organizirata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in SPIRIT Slovenija, na skupnem razstavnem prostoru v velikosti 280 m2 predstavilo 11 slovenskih
podjetij. V okviru gospodarske delegacije bo tako organiziran obisk sejma ZEPS, poslovna konferenca ter srečanja med
slovenskimi in bosansko-hercegovskimi podjetji (B2B). Več informacij program gospodarske delegacije najdete na spletni povezavi http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/62080.

SEPTEMBER 2013

5

INFORMACIJE OOZ CELJE

VABIMO VAS K UDELEŽBI...
1. KAJ ČAKA »UPOKOJENCE – S. P.« PO 1.1.2014 GLEDE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
V ZVEZI S SPREMENJENO POKOJNINSKO ZAKONODAJO?
v torek, 24.9.2013, ob 13. uri
Na seminarju s praktično delavnico se bomo temeljito posvetili problematiki, ki jo je povzročila sprememba ZPIZ–2 v začetku letošnjega leta, saj upokojenci–s. p. po 1.1.2014 v primeru opravljanja dejavnosti ne bodo več upravičeni do celotno
izplačane pokojnine. Podrobno bodo pojasnjene nekatere rešitve iz prakse, opozorjeni boste na vse davčne pasti, ki se
lahko pojavijo.
Seminar v trajanju 4 šolske ure bo izvedla samostojna davčna svetovalka z licenci DIZI Dunja Verbajs, dipl.oec.(UNI).
Vsebina:
• možnost preoblikovanja podjetja s. p. v novo (pravni in davčni položaj upokojenca – s.p. )
• možnost prenosa podjetja na prevzemno družbo (pravni in davčni položaj upokojenca - s. p.)
• pravila glede lastništva in funkcij direktorja in prokurista oz. kaj to pomeni
• izplačila dohodkov po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri ter davčne posledice oz. vpliv na pokojnino,
• občasno delo upokojencev po ZUTD kot oblika izplačila oz. delo po podjemni pogodbi ter vpliv na pokojnino
V drugem delu bodo podane najbolj aktualne informacije v zvezi s spremenjeno davčno zakonodajo, pojasnila DURS,
udeleženci boste prejeli odgovore na vaša vprašanja in dileme.
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki
imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja
nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega
števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. POGODBE V DELOVNEM PRAVU IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
v četrtek, 3.10.2013, ob 13. uri
Spremembe delovnopravne zakonodaje so prinesle kar nekaj novosti, ki jih v praksi že uporabljamo. Vabimo vas k udeležbi
na seminar, kjer se boste seznanili, kako z delavcem pravilno skleniti ustrezno pogodbo ter kako izpeljati postopek odpovedi. Seminar bo izvedla Melita Ambrož, univ.dipl.prav. Vsebina prvega dela:
• pogodba o zaposlitvi (značilnosti, zahteve zakona, pogodba za nedoločen, določen čas…)
• pogodba o začasnem in občasnem delu (uporaba po 1.7.2013)
• pogodbe na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
• podjemna in avtorska pogodba
Sestavili bomo vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in predstavili:
• vse določbe ZDR, ki se nanašajo na prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
• kako določiti dolžino odpovednega roka, izrabo letnega dopusta, izplačilo regresa, odpravnino
• kako pravilno vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
• kako poučiti delavca o njegovih pravicah na podlagi Zakona o urejanju trga dela
• pravilen postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki
imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 73,20 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja
nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega
števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
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3. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA
v ponedeljek, 14.10.2013, ob 11. uri

Seminar organiziramo v sodelovanju z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Savinjske regije. Seminar bo izvedel svetovalec Uroš Kavs, ki ima 20 letne izkušnje v družinskem podjetju.
Seminar je namenjen prenosnikom in naslednikom dejavnosti. Kljub temu, da obdelamo celotno paleto potrebnih aktivnosti, je predavanje informativnega značaja in ni namenjeno računovodjem. Cilj je seznanitev podjetnikov s splošnimi
zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih imajo za uspešno izveden prenos. V prvem delu bo poudarek na družinskih
relacijah - prenosu dejavnosti na več potomcev; tako za družbe, kot s.p.-je. Podjetniki pri prenosih največkrat razmišljajo
le o davčnem vidiku, kar pa je za uspešno poslovanje podjetij v bodočnosti premalo. Statistika namreč kaže, da veliko
podjetij propade zaradi neurejenih družinskih odnosov. V drugem delu bodo podane splošne informacije o davčnem in
pravnem vidiku prenosa, predvsem tisti del, ki se nanaša na družinske relacije. Več informacij najdete tudi na spletni strani
www.prenospodjetja.si. Namen predavanja je podjetnikom osvetliti, da je potrebno na prenos gledati strateško in ne
računovodsko.
Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna.

"

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!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON OZ. GSM:			

E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1. KAJ ČAKA »UPOKOJENCE – S. P.« PO 1.1.2014 GLEDE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V ZVEZI S SPREMENJENO
POKOJNINSKO ZAKONODAJO?
KDAJ:
24.9.2013 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. POGODBE V DELOVNEM PRAVU IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
KDAJ:
3.10.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA
KDAJ: 14.10.2013 ob 11. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

Sekcija za promet
Obveščamo vas, da imamo na OOZ Celje pisne informacije s področja dela sekcije za promet pri OZS. V kolikor želite
biti seznanjeni s tekočimi aktivnostmi na področju delovanja sekcije za promet vas prosimo, da nam to sporočite na zbornico. Za hitrejše posredovanje informacij pa vas vabimo, da izpolnite obrazec na strani 3 ter nam posredujete vaše podatke
- preko e-pošte vas bomo lahko najhitreje obveščali o zadevah, ki so pomembne pri vašem poslovanju.

SEPTEMBER 2013

7

INFORMACIJE OOZ CELJE

VABIMO VAS K VPISU V TEČAJE TUJIH JEZIKOV

Obveščamo vas, da Agencija Ave, Alenka Vodončnik C=100
s.p. Celje,
v jesenskih mesecih organizira tečaje tujih jezikov in vas
M=90 Y=10 K=0
vabi k vpisu. Tečaji so namenjeni vsem, ki si želijo pridobiti osnovno ali nadgraditi obstoječe znanje ali izboljšati konverzacijo. Potekali bodo v času od 7.10.2013 do 21.2.2014 ob delavnikih med 17. in 19. uro oz. po dogovoru na Opekarniški 15a
R=37 G=64 B=143
v Celju (vzhodna tribuna nogometnega stadiona). Predavatelji se prilagodijo predznanju in željam udeležencev. Začetni in
nadaljevalni tečaji trajajo 40 ur, konverzacijski pa 30 ur, lahko se dogovorite tudi za individualne ure. Za udeležbo v začeBLUE 072 C
tnem tečaju ni potrebno predznanje. Zagotovljeno jePANTONE
brezplačno
parkirišče.
Vrsta tečaja

Popust za člane OOZ Celje - imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH

Začetni tečaj

280,00

15 %

Nadaljevalni tečaj

300,00

15 %

Konverzacijki tečaj

210,00

15 %

C=0naM=0
Y=0 Popust
K=100 lahko uveljavite ob predložitvi kartice MOCene veljajo za najmanj 5 udeležencev, možno je plačilo
obroke.
ZAIK PODJETNIH. Popust velja za posamezni tečaj, popusti se ne seštevajo. Za dodatne informacije pokličite na tel. 03 620
97 06 ali 041 415 447 ali pišite na e-naslov: info@agencija-ave.si.
R=0 G=0 B=0
PANTONE BLACK C

"

PRIJAVNICA
 ANGLEŠČINA (začetni)

 NEMŠČINA (začetni)

 ŠPANŠČINA (začetni)

 ANGLEŠČINA (nadaljevalni)

 NEMŠČINA (nadaljevalni)

 ŠPANŠČINA (nadaljevalni)

 ANGLEŠČINA (konverzacijski)

 NEMŠČINA (konverzacijski)

 ŠPANŠČINA (konverzacijski)

(prijavnico pošljite do ponedeljka, 30.9.2013, po pošti ali po faxu 03 425 22 71 na OOZ Celje)

PODJETJE/S.P.:
NASLOV:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
TELEFON OZ. GSM:				E-POŠTA:
ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:

DATUM:								ŽIG IN PODPIS:

"
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MANAGERSKO ZAVAROVANJE
POSLOVNA UPRAVIČENOST SKLENJENEGA MANAGERSKEGA ZAVAROVANJA:
-

-

podjetje z zavarovalnino krije stroške nujne
zaposlitve strokovnjaka v primeru
poškodbe ali smrti zaposlenega ključnega
delavca,
ključnemu zaposlenemu preko bonitete nudi
ugodnosti, ki ga še tesneje vežejo na podjetje.

ENOLETNO MANAGERSKO ZAVAROVANJE:
- brez vprašalnika o zdravstvenem stanju
- brez zdravniškega pregleda zavarovanca ob
višjih zavarovalnih vsotah
- možnost priključitve nezgodnega zavarovanja
prilagojenega potrebam zavarovanca
- sklenitelj pravna oseba za obdobje enega leta

VEČLETNO MANAGERSKO ZAVAROVANJE:

- sklenitelj pravna oseba ali ﬁzična oseba za obdobje
5 let ali več
- invalidnostna renta (če je nastal nezgodni dogodek, ki ima
za posledico 30-odstotno ali večjo invalidnost)
- visoka zavarovalna kritja za 19 hujših bolezni, smrt in invalid nost
- managerska nutrigenetska analiza (DNK analiza prilagojena
managerjem, ključnim delavcem, samostojnim podjetnikom,
samozaposlenim…)
Več informacij na: 080 19 20 ali na: 03/428 45 04

SEPTEMBER 2013
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec avgust 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2013 1.495,45
€. 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 avgust 2013 upoštevajte 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
1.4.2013 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

218,49
57,07
58,86
4,76
120,69
0,90
0,90
1,80
1,26
0,54
1,80
3,60
342,78

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

514,14

5,39

2,69

0,81

1,88

2,70

1,35

1,35

181,02

7,13

88,29

85,60

327,73

119,11

208,62

1.345,91

90 % PP

90 % PP

685,50

7,17

3,59

1,08

2,51

3,58

1,79

1,79

241,36

9,51

117,72

114,13

436,97

158,82

278,15

1.794,54

120 % PP

120 % PP

856,89

8,97

4,49

1,35

3,14

4,48

2,24

2,24

301,71

11,89

147,15

142,67

546,21

198,52

347,69

2.243,18

150 % PP

150 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanc											
*Povprečna bruto plača za junij 2013 (PP), v EUR (končni podatki)											
**Minimalna plača za leto 2012											
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)											
Zavezanec plača prispevke do 16. 9. 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

79,41

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

139,08

121,47

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

897,27

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**

1.028,28

10,77

5,39

1,62

3,77

5,38

2,69

2,69

362,05

14,27

176,58

171,20

655,46

238,23

417,23

2.691,81

180 % PP

180 % PP

1.199,64

12,56

6,28

1,88

4,40

6,28

3,14

3,14

422,38

16,64

206,01

199,73

764,70

277,93

486,77

3.140,45

210 % PP

210 % PP

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 9.156,72
18.305,64
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.305,64***
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1495,45 *

1.371,02

14,35

7,17

2,15

5,02

7,18

3,59

3,59

482,73

19,02

235,44

228,27

873,94

317,63

556,31

3.589,08

240 % PP

240 % PP

Nad
64.069,74
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Posebna ponudba
za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH
Podjetniški paket OZS
-

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

* Samo za nove komitente.

Podjetniški kredit*
-

do 16.000 EUR
odplačilna doba 24 mesecev
50 % nižji stroški odobritve kredita
kredit je zavarovan s plačilom zavarovalne premije

* Samo za samostojne podjetnike.

“Obiščite nas v Poslovni enoti v Celju, kjer vam bomo
dodatno svetovali o ugodnejšem bančnem
poslovanju pravnih oseb. “
Janez Leskovšek, vodja PE in vaš svetovalec za celotno poslovanje pravnih oseb
T. 03 62 05 535, janez.leskovsek@lon.si

Poslovna enota Celje, Krekov trg 7, T. 03 62 05 530

www.lon.si

12

info@lon.si

SEPTEMBER 2013

