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Marsikaj se je v letu,
ki mineva, spremenilo.
A vsak trenutek je lahko nov začetek.
V želji, da bi se Vam uresničile
Vaše sanje, pričakovanja in cilji,
nam dovolite, da Vam stojimo ob strani in
Vas podpremo v Vaših prizadevanjih.
V decembrskih dneh,
ko je čas namenjen družini,
prijateljem in druženju,
Vam in Vašim najbližjim
želimo srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2014!

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 70, (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
DECEMBER 2013
Internet: http://www.ooz-celje.si
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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
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 950 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 44 €.
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 (kontaktna oseba Tanja Golec Prevoršek 03 78 00 626, GSM 051 326 730), 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 22%,
ki ga plača kupec.
- kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4
v izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1
v izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1
v izmeri 10290 m2, skupaj 28194 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 kvadraturo 28194 m2 986.790,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

MOJ OBRTNIK
spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da v torek, 31.12.2013 na OOZ Celje ne bo uradnih ur.

Nagovor predsednika ob zaključku leta
Spoštovane članice in člani!
Vsak premik v neki organizaciji vedno pomeni korak nazaj ali
naprej, za vse pa je potreben svoj čas. Na žalost je naš premik in prehod na neobvezno oziroma prostovoljno članstvo
prišel prezgodaj in sovpada z novim letom, še posebej pa z
gospodarsko krizo ter krizo človeških vrednot, ki je, po mojem mnenju, še mnogo hujša od gospodarske krize v naši
preljubi domovini Sloveniji.
Dejstvo je, da od prvega novembra dalje članstvo v naši
organizaciji ni več obvezno, takšna je bila volja približno
5.500 naših članov (od 50.000), ki so prišli na referendum
in izglasovali takšno odločitev. Načeloma nimam nič proti
in podpiram prostovoljno članstvo, vendar je moje mnenje
takšno, da bi vsak gospodarski subjekt moral biti član neke
asociacije - katere, pa bi se odločil sam. Zakaj zagovarjam to
stališče? Iz preprostih razlogov: ker smo združeni močnejši
kot vsak posameznik, pa četudi je velik in močan, ker imajo
pri zagotavljanju pravic člani in nečlani zbornic enake ugodnosti, kar ni prav in ker vsi, ki delamo neprofesionalno na
zbornicah, za to delo namenimo svoj prosti čas.

Sistem OZS je tako dobro organiziran, da se nas boji vsaka
oblast, ne glede na barvo in pripadnost. Uvedba prostovoljnega članstva je gotovo korak nazaj, na žalost pa se nekateri
naši člani, ki so že izstopili iz naših vrst, tega vse premalo
zavedajo. Globoko sem prepričan, da bo kmalu prišel čas,
ko bodo sprevideli, da pri svojem poslovanju potrebujejo
podporo zbornice in da so z izstopom naredili napako. Nižja članarina v sistemu prostovoljnega članstva pa tudi ne
predstavlja takšen strošek, ki bi ogrozil njihovo delovanje in
preživetje. Z zmanjšanjem števila članov in moči zbornice
bo vladajoči strukturi na široko odprta pot do lažjega sprejemanja takšne zakonodaje, ki bo malo gospodarstvo še
bolj obremenila.
Vendar - obrtniki in podjetniki smo tiste vrste ljudje,
ki nikoli ne obupamo in smelo zremo v prihodnost. V
prihajajočem letu Vam želim veliko zdravja, sreče in
osebnega zadovoljstva, ki naj bo podprto s poslovnimi uspehi, za kar se bomo trudili vsi, ki smo ostali
zvesti načelom tistih, ki so našo zbornico ustanovili.
Predsednik
Miran Gracer

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
Spoštovani člani!
									
V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup vstopnic s popustom. Člani z redno poravnano članarino lahko vstopnice naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja
do odprodaje). Vstopnice lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med
poletno sezono. Na razpolago so:
Vrsta vstopnice

Cena/kom

Veljavnost

Celodnevne vstopnice za bazene za odrasle

10,50 €

Vstopnice veljajo vse dni v letu.

Celodnevne vstopnice bazen + savna

17,50 €

Vstopnice veljajo vse dni v letu.
Pri doplačilu 5,5 € med tednom in 10 € med vikendi,
prazniki in počitnicami je omogočen vstop v wellness center Orhidelia.

Celodnevne vstopnice za otroke (5. do 14. let)

4,30 €

Vstopnice veljajo med tednom, vsak delovnik od
ponedeljka do petka.
Za koriščenje med vikendi, prazniki in počitnicami
(vse šolske počitnice, razen poletnih) se doplača 4 €.
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OZS dosegla odpravo prijave kratkotrajnih del na višini
Inšpektorat RS za delo je 1. marca letos pričel s poostreno kontrolo ustreznega izvajanja del na višini in obveznost prijave teh del. Kot nevarna dela je Inšpektorat opredelil izvajanje del na višini več kot dva metra, pri čemer je izpostavil
predvsem krovce, tesarje, kleparje, fasaderje in monterje oken. Globa v primeru neprijave del za delodajalca znaša 2.000
do 40.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 evrov. OZS je proti tej administrativni oviri ostro
protestirala, za člane pa v začetku leta 2013 pripravila brezplačna izobraževanja s tega področja, da bi se globi izognili.
Po številnih opozorilih in pogovorih pa je OZS sedaj naposled dosegla, da bo obveznost prijavljanja nevarnih del na višini prenehala veljati konec letošnjega leta. Odprava kratkotrajnih del na višini je bila sicer tudi
ena od zahtev OZS v letošnjih Zahtevah obrti in podjetništva.

Ureditev statusa upokojenih s.p. podaljšana za dve leti
Na pobudo OZS bo dveletno prehodno obdobje za
ureditev statusa upokojenih samostojnih podjetnikov verjetno uveljavljeno še pred novim letom. Samozaposleni, ki so na podlagi 18. člena starega pokojninskega
zakona ZPIZ-1 uveljavili izvzem iz zavarovanja, se upokojili
in uveljavili celotno pokojnino ter kljub temu obdržali dejavnost, iz katere plačujejo pavšalne prispevke za primer
poklicne bolezni in poškodbe pri delu, bi morali do konca
letošnjega leta uskladiti lastnost zavarovanca. To jim namreč nalaga 406. člen novega Zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Zahteva glede uskladitve
lastnosti zavarovanca pri delni upokojitvi po mnenju OZS
predstavlja preoster in težko izvedljiv ukrep, še posebej
iz ekonomskega vidika. OZS je zato predlagala, da se
prehodno obdobje podaljša še za dve leti, torej do
31.12.2015. Neuradno je OZS že dobila zagotovilo, da
bo uveljavljeno dveletno prehodno obdobje za ureditev statusa upokojenih samostojnih podjetnikov še
pred novim letom, tako da jim zaenkrat s preoblikovanjem ali zapiranjem podjetij še ni potrebno hiteti.

Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo
Konec meseca novembra 2013 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in
podjetništvo (KPOP) (Uradni list št. 73/08, 55/10, 100/11
in 99/12). 60. čl. KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec november
plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov
Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno
dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi
obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in za druge
delodajalce, ki so člani stranke KPOP.
Zavedamo se, da je v teh hudih kriznih časih vsak evro pomemben, vendar verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in ker na ta način
omogočate njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov
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tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov pri sprejemanju zakonov in drugih
predpisov, socialnih sporazumov, zastopanju pri mednarodnih organizacijah, kar je v teh težkih kriznih časih še toliko
bolj pomembno, vas prosimo, da svoj letni prispevek v višini
2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2013 nakažete po
položnici, ki ste jo prejeli. V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da za določitev sklica navedete vašo davčno številko in nakazilo sredstev izvedete na TRR ZDOPS št.
03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana in sicer 2,00 EUR na zaposlenega delavca (v mesecu novembru). Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za
mesec november 2013. Skupaj smo močnejši in uspešnejši!
Milan Škapin, predsednik ZDOPS
Janez Šauperl, predsednik skupščine ZDOPS
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS
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Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M
V Uradnem listu RS št. 96/13 je bil dne 22.11.2013 objavljen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati
naslednji dan po objavi in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013.
To pomeni, da se od 23.11.2013 dalje izvajajo določbe
novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se pretežno navezujejo na novosti po že veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), predvsem
pri načinu določanja davčne osnove od dohodka iz drugega
pogodbenega razmerja, pri določanju zavarovalne osnove

pri samostojnih podjetnikih ter pri določanju obveznikov za
plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Novela prinaša nekaj sprememb tudi pri koriščenju olajšav
nerezidentov, kot najbolj boleč ukrep pa se ocenjuje ukinitev
uskladitve zneskov olajšav z indeksom življenjskih stroškov,
ki prinaša zavezancu ob enakih dohodkih in nižjih olajšavah
višje plačilo dohodnine. Podrobno obvestilo o spremembah je objavljeno na spletnem naslovu DURS: http://www.
durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1658/5942/
b8f45151ec82affce0801eb6b4c15f3f/ (pojasnilo DURS, št.
4210-9517/2013, 22.11.2013).

»Izbira poklica - izziv za prihodnost«
Na OOZ Celje smo zaključili že šesto leto izvajanja projekta, ki
ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in
Vojnik. Namen projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki
so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.
Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih
profilov, med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo promovirati
karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti
projekta so potekale vse leto 2013, sodelovalo je 6
naših članov obrtnikov in podjetnikov, izvedenih je
bilo 23 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter 592
osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo obiskane okrogle mize z
gosti - našimi obrtniki in podjetniki. Učence in njihove starše
smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi,
potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju
zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in
dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.
V sredo, 20.11.2013, smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, pregledali izvedene aktivnosti in dosežene
rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v
projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim smo predstavili celoten projekt in novosti
na področju štipendiranja. Spregovorili smo tudi o sodelovanju OOZ Celje pri pripravi projekta Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje, v kateri je zapisan del ukrepov
namenjen prav vzpodbudam občine za promocijo podjetništva, inovativnosti, ustvarjalnosti in poklicev za osnovnošolce.
Člani OOZ Celje, ki so v izvajanju projekta predstavili
svoje poklice in karierne poti in se jim posebej zahvaljujemo, so:
• Janko Razgoršek - Avtokleparstvo Janko Razgoršek
s.p., Šmartno v Rožni dolini

Foto: N. Furek
• Katarina Hohnjec - Hoby les, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Škofja vas
• Bronislav Čanžek - Bronislav Čanžek d. o. o., Štore
• Matija Čretnik - Frizer Matija Mirage Matija Čretnik
s.p. Celje
• Krešimir Antolić - Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p. Celje
• Dominik Ocvirk za Pekarno Geršak d.o.o, Celje
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo, da so del uspešno izvedenih projektov, podali so svoja
mnenja in pobude za nadaljnje sodelovanje. Ob zaključku
dogodka smo podelili zahvale vsem sodelujočim članom obrtnikom in podjetnikom, udeleženim občinam, svetovalnim delavkam in institucijam, ki so v projektu sodelovale.
Veseli nas, da je tudi okolje prepoznalo zanimivost in pomembnost projekta, saj so nas konec novembra iz velenjske
televizije povabili, da ga predstavimo v oddaji Dobro jutro.
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Na poti novih priložnosti in izzivov...
Na zbornici smo pripravili srečanje, kjer ste imeli člani
priložnost predstaviti svoja pričakovanja ter ideje in
pobude za sooblikovanje dela zbornice v prihodnje.
Dogodek, ki se ga je udeležilo okrog 50 članov, je bil namenjen informiranju o spremembah v obrtno-zborničnem sistemu ter nadaljnjem delovanju OOZ Celje v pogojih prostovoljnega članstva. V uvodnem nagovoru je udeležencem
predsednik Miran Gracer predstavil aktualno situacijo
ter poudaril skupna prizadevanja celotnega sistema za čim
boljše servisiranje članov tudi v bodoče. V nadaljevanju je
sekretarka Martina Rečnik podrobno predstavila projekt
Mozaik podjetnih, možnosti za ugodnosti in prihranke, ki jih
nudijo partnerji projekta, kakor tudi možnost sodelovanja
članov v mreži popustov jaz-TEBI.
Veseli nas, da se je povabilu na dogodek odzvalo večje število partnerjev Mozaika podjetnih, ki so na zanimiv in izčrpen
način predstavili vrste ugodnosti ter postopek njihovega
uveljavljanja. Sodelovali so: Tadej Smogavec s sodelavkami
iz podjetja TELEKOM SLOVENIJE d.d., direktor podjetja
Best connect d.o.o. Wladimir Polzer, Damjana Jurgec s sodelavci iz Generali zavarovalnice d.d., direktor Hranilnice Lon d.d. PE Celje Janez Leskovšek ter ponudniki različnih poslovnih storitev: Agencija Ave, Alenka Vodončnik
s.p., Racio razvoj d.o.o. in Agencija Nera d.o.o.

Foto mag. T. Štinek

V razpravi, ki je sledila, je prevladala ugotovitev, da je z dosledno uporabo kartice prihranek podjetnikov lahko znaten. Primer dobre prakse uporabe nove kartice je potrdil
eden izmed udeleženih članov, ki je z večkratno uporabo
kartice Mozaik podjetnih že prihranil. Srečanje članov, ki
je bilo zadnje v letošnjem letu, se je zaključilo v prijetnem
vzdušju ob neformalnem razgovoru s predstavniki partnerjev projekta in pogostitvi.

Sodelovanje z Društvom ekonomistov Celje
V mesecu novembru smo na OOZ Celje organizirali srečanje s člani Društva ekonomistov Celje. Predsednik Miran Gracer in
sekretarka Martina Rečnik sta prisotnim izčrpno predstavila zbornico, njeno organiziranost, delovanje, tekoče aktivnosti in
projekte, kakor tudi vizijo delovanja v prihodnje. Predsednik mag. Božidar Jager je podal informacije o delu društva ter o
izpolnitvah letošnjih nalog. V nadaljevanju je bilo govora o aktualni problematiki obrti in podjetništva. Člani društva so
pohvalili široko paleto nalog in aktivnosti, ki jih izvaja zbornica, obenem pa izrazili obžalovanje, ker se obrtniki in podjetniki premalo zavedajo pomembnosti in podpore, ki jim jo nudi obrtno-podjetniška zbornica.

15. humanitarno
tekmovanje slikopleskarjev
Slovenije
Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS je letošnje
jubilejno 15. tekmovanje slikopleskarjev in črkoslikarjev Slovenije organizirala v gorenjski regiji in v
petek, 22.11.2013, v enem dnevu prenovila prostore Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, v
kateri se vsako leto rodi 1.600 otrok. V dotrajani stavbi,
zgrajeni leta 1964, je 80 slikopleskarjev tekmovalcev
in članov humanitarnih skupin prepleskalo približno
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Z leve: Branko Goričan, Milan Pestotnik (Celje)
in Jože Sitar (Mengeš)
Foto: P. Jenko
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4.000 kvadratnih metrov
površin v prostorih ginekološkega in oddelka intenzivne nege. Dela so potekala tudi v pritličju, saj so
mojstri prenovili še bolniško
sobo za pripravo na porod
in bolniško sobo za alternativni porod. Za tekmovanja
slikopleskarjev, ki predstavlja
enega večjih humanitarnih
projektov v državi, so podlage za prenovo bolniških
sob ter hodnikov z barvnimi
študijami pripravili arhitekti
svetovalci iz družbe JUB, ki je
za projekt zagotovila tudi več
kot 700 kg barv iz družine
JUPOL. Vrednost letošnje
humanitarne akcije znaša
60.000 evrov, od tega pa so z donacijo barv, premazov in drugih orodij ter opreme polovico prispevala
podjetja. Med podporniki so poleg družbe JUB, ki je
že vseh 15 let glavni pokrovitelj akcije, še podjetja
Žima, Tesa tape in Rigips. Za prehrano udeležencev je
že četrto leto zapored poskrbela družba Mercator, aktivno
pa sta pri organizaciji sodelovali tudi OOZ Kranj in OOZ Radovljica.
Slikopleskarje je pred zaključkom del v porodnišnici obiskala tudi predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek, ki
je v zaključnem delu akcije tudi sama poprijela za pleskarski
valjček in prepleskala del zidu ter tako simbolično podprla
ta dobrodelni projekt. Na sklepni slovesnosti se je vsem sodelujočim zahvalila ter jim čestitala za opravljeno delo.

Foto: P. Jenko
brodelne namene: »V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
se zavedamo, da je v teh kriznih časih pomoč soljudem še
toliko bolj pomembna. Zato smo izjemno veseli, da je Sekcija tudi letos organizirala eno največjih dobrodelnih akcij v
Sloveniji in s tem pokazala, da povezovanje stanovskih kolegov ustvarja lepe zgodbe. Zgodbe o pomoči in solidarnosti,
ki so v teh časih vse prevečkrat pozabljene.«
Vsi udeleženci akcije so na slovesnosti prejeli priznanja OZS
in kranjske bolnišnice. V sklopu tekmovalnega dela akcije
je strokovna komisija ocenila delo 13 tekmovalnih skupin,
prve tri ekipe so od družbe JUB prejele vrednostne nagrade
v višini 200, 300 in 500 evrov. V letošnji akciji je sodelovalo
tudi 14 dijakov Srednje gradbene šole iz Maribora in kranjske Srednje gradbene storitvene šole, ki so od OZS prejeli
denarni nagradi. Dijaki so v praksi spoznali pomen profesionalnosti v svoji stroki in prispevali svoj delež k dokončni
ureditvi bolnišnice.
Posebno priznanje OZS sta za svoje 15-letno sodelovanje v akciji prejela tudi slikopleskarja Jože Sitar
iz Mengša in Milan Pestotnik iz Celja. Svoje znanje in
izkušnje sta vsa leta kot mentorja prenašala na dijake, ki se
učijo za ta poklic. Ker je mladih, ki bi se zanimali za poklic
slikopleskarja, vedno manj, se bo sekcija slikopleskarjev pri
OZS še naprej trudila promovirati svojo dejavnost tudi z organizacijo državnih in lokalnih humanitarnih akcij ter jih bo
skupaj s podjetji podpirala tudi v prihodnje.

Foto: P. Jenko
Branko Meh, predsednik Upravnega odbora pri OZS,
je poudaril, da je sekcija slikopleskarjev v vseh 15. letih v
javnih ustanovah, kot so bolnišnice, šole in vrtci, humanitarno prenovila 53.000 kvadratnih metrov zidnih površin in
skupaj s podjetji zagotovila 550.000 evrov sredstev za do-

Rezultati tekmovalnega dela: prvo mesto Slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Markovci, drugo mesto Dekor Plesk
d.o.o., Maribor in tretje mesto Roškarič Miran s.p., Slikopleskarstvo Andrej, Stanetova ulica 19, 3000 Celje,
slikopleskarja Tomaž Roškarič in Senad Mehič. (vir:
spletna stran OZS)
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Oddaja nepremičnine
v najem – obvezno
pošiljanje podatkov
S 1. julijem 2013 velja nova zakonska ureditev pošiljanja
podatkov v evidenco trga nepremičnin (ETN), s katero so
predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in
najemnih pravnih poslih. Po novem so zavezanci za poročanje tudi prodajalci nepremičnin, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in najemodajalci za
stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo. Najemodajalci morajo
najpozneje do 15. decembra 2013 v ETN poslati podatke o
vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena pred
1. julijem 2013 in so na ta dan še trajala. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe so dolžni poročati GURS-u o
teh poslih v elektronski obliki.

Geodetska uprava RS je v ta namen objavila na spodnji povezavi preprosto, pregledno brošuro z naslovom »Vodič za
poročanje v ETN«, v katerem lahko najdete vse napotke v
zvezi s poročanjem: http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/
etn/Vodic_za_porocanje_v_ETN_130621.pdf.
Ker je Zakon o davku na nepremičnine dokončno sprejet in
začne veljati s 1. januarjem 2014, predlagamo, da lahko v
veliki meri sami vplivate na višino posplošene tržne vrednosti. Obiščite spletno stran www.e-prostor.si ali pa najbližjo
območno geodetsko pisarno in tam uredite popisane podatke (na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin)
z dejanskim stanjem nepremičnine.(Vir: spletna stran OZS)

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od
dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2013
Zavezanci, ki so v letu 2013 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja
2014. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli
dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.
Zavezanec rezident RS je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS, kot
tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je
nerezident RS je dolžan napovedati le dohodek iz odda-
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janja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.
Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na
predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine
od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.
Zavezanec za dohodnino od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne
vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem
spravi davčni organ v zmoto. (Vir: spletna stran DURS).

INFORMACIJE OOZ CELJE

VABIMO VAS K UDELEŽBI...
POVABILO NA PREDSTAVITEV
PORTALA TAX-FIN-LEX
v prostorih Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1a v Celju,
v petek, 17.1.2014 ob 16.30 uri
Zakaj portal Tax-Fin-Lex?
Ste se že srečali s pojasnili, ki svoje odločitve utemeljujejo s členi zakona? Vas zanima kolikšne so dajatve na uvožene izdelke po zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), kakšni so razlogi za redno odpoved po zakonu o delovnih razmerjih
(ZDR-1) ali kolikšna je olajšava za investiranje po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)?
Kako deluje portal Tax-Fin-Lex?
Na spletnem portalu Tax-Fin-Lex na enem mestu s pomočjo uporabniku prijaznega iskalnika najdete ažurne in medsebojno povezane dokumente z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Portal vsebuje vso slovensko
zakonodajo v obliki trenutno veljavnih čistopisov kot tudi vseh preteklih verzij s povezavami na sodne odločbe, pojasnila
davčne uprave in razne strokovne članke.
Kje in kako lahko uporabljam portal Tax-Fin-Lex?
Portal je na voljo vsem članom področnih knjižnic Osrednje knjižnice v Celju v okviru letne članarine izbrane knjižnice. Ob
tej priložnosti vas portal Tax-Fin-Lex vabi na brezplačno predstavitev uporabe.
Za prejemanje brezplačnih e-novic s področja zakonodaje (Lex-Novice) ali brezplačnega e-tednika s strokovnimi vsebinami z davčnega in finančnega področja (TFL Glasnik) se registrirajte na portalu Tax-Fin-Lex, informacije
pa lahko spremljate tudi na Facebook strani Tax-Fin-Lex.
Vljudno vabljeni na brezplačno predstavitev za lažjo uporabo!

"

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.

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec november 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2013
1.495,28 €. 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:

če znaša mesečna bruto
plača v

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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Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec november 2013 upoštevajte 20 delovnih dni in 1 praznik, 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

275,22 €

Dodatna splošna olajšava

nad

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).

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
2.477,03 €
7.576,62 €

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

218,46
57,06
58,85
4,76
120,67
0,90
0,90
1,80
1,26
0,54
1,80
3,60
342,73

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

514,08

5,39

2,69

0,81

1,88

2,70

1,35

1,35

181,00

7,13

88,28

85,59

327,69

119,10

208,59

1.345,75

90 % PP

90 % PP

685,43

7,17

3,59

1,08

2,51

3,58

1,79

1,79

241,34

9,51

117,71

114,12

436,92

158,80

278,12

1.794,34

120 % PP

120 % PP

856,80

8,97

4,49

1,35

3,14

4,48

2,24

2,24

301,68

11,89

147,14

142,65

546,15

198,50

347,65

2.242,92

150 % PP

150 % PP

1.028,14

10,76

5,38

1,61

3,77

5,38

2,69

2,69

362,00

14,26

176,56

171,18

655,38

238,20

417,18

2.691,50

180 % PP

180 % PP

1.199,51

12,56

6,28

1,88

4,40

6,28

3,14

3,14

422,34

16,64

205,99

199,71

764,61

277,90

486,71

3.140,09

210 % PP

210 % PP

1.370,87

14,35

7,17

2,15

5,02

7,18

3,59

3,59

482,68

19,02

235,42

228,24

873,84

317,60

556,24

3.588,67

240 % PP

240 % PP

Nad
64.069,74

DŠ pomeni davčna številka zavezanc											
*Povprečna bruto plača za avgust 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 16.12.2013; 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

79,40

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

139,06

121,47

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

897,17

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**

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 - november 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1495,28 *
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Big Bang Podjetnik

Velika ponudba za mala in srednje velika podjetja.

43
(1 ,9
7, cm
3”
)

Partner:

redna cena

Prenosni računalnik
470 G0 P2020M

62999
**

579 *

99

*Big Bang Podjetnik partnerska cena

* BIG BANG PODJETNIK partnerska cena velja v vseh trgovinah Big Bang le za BIG BANG PODJETNIK partnerje od 6. 12. do 31. 12. 2013 oziroma do prodaje zalog.

Prednosti Big Bang Podjetnik
partnerske ponudbe:

Financiranje za podjetja

• Skrbnik, ki vam bo v najkrajšem času pripravil
želeno ponudbo,
• popusti odvisni od količine in blagovne skupine,
• ugodni plačilni pogoji v primeru pozitivne
bonitete,
• brezplačna dostava,
• Big Bang Kasko, podaljšana garancija in
zavarovanje za naključno škodo,
• montaža in priklop izdelkov,
• možnost poslovnega najema računalniških in
avdio-video izdelkov.

Zakaj bi kupili, če lahko najamete?
V sodelovanju z Grenke vam pri nakupu izbranih skupin
izdelkov ponujamo financiranje na obroke z operativnim
oziroma poslovnim najemom za vse oblike pravnih
oseb (s. p., d. o. o., k. d., d. n. o., d. d., javne ustanove,
vrtci, šole, zavodi, društva, ...). Brez stroška odobritve do
vrednosti 5.000 € brez DDV (nad 5.000 € brez DDV znaša
strošek odobritve 75 EUR brez DDV).
• Gre za izključno najem
• Od 12 do 60 obrokov
• Brez pologa
• Brez DDV-ja vnaprej
• Mesečni strošek je fiksen
• Mesečni vstopni DDV
• Ni osnovnega sredstva
• Ni amortizacije

Za več informacij o Big Bang Podjetnik partnerskih
ponudbah, se obrnite na partnerskega skrbnika, ki
vam je na voljo v vseh trgovinah Big Bang.

**Informativni izračun financiranja GRENKE za pravne
osebe na obroke za znesek 516,38 € (brez DDV) znaša:
12x 59,15 € + DDV ali 15 x 50,07 € + DDV.
Izračunani obroki so informativne narave in se lahko spreminjajo, izračun je narejen dne 4. 12. 2013.
Več na www.bigbang.si.
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