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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

- 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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Objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah
pri gotovinskem poslovanju
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) oz. njegova sprememba, ki se je začela uporabljati s 1.1.2013 (ZDavP-2F, Ur.
list RS št. 94/2012, z dne 10.12.2012) predpisuje in določa
lastnosti in način delovanja računalniških programov in elektronskih naprav, ki se uporabljajo za izdajanje računov pri
gotovinskem poslovanju.
Pravilnik, ki podrobneje predpisuje zahteve za računalniške
programe za izvajanje osmega in devetega odstavka 38.
Člena ZDAVP-2 je bil objavljen v Ur. listu RS št. 35/2013
z dne 26.4.2013, veljati pa bo začel s 1.7.2013. Kazni za
kršitve so rigorozne: od 3.000 € pa vse do 250.000 € za
veliko gospodarsko družbo (398.a člen - posebno hudi
davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov).
V 8. in 9. odstavku 38. člena ZDAVP-2 je določeno, da zavezanec za davek (samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost ali pravna oseba) ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki
omogoča kakršno koli spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez
hrambe izvornih podatkov in vseh njihovih sprememb.

Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec
računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek
zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča kakršno koli spreminjanje katerega
koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu,
napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih
podatkov in vseh poznejših sprememb. Stroške uskladitve računalniških programov in informacijskih sistemov, da
bodo izpolnjevali zahteve ZDavP-2, praviloma nosijo proizvajalci oz. dobavitelji te opreme.
OZS je s strani članov in programerskih hiš prejela informacije, da do 1.7.2013, ko naj bi pričel Pravilnik veljati, člani ne
bodo mogli uskladiti, prilagoditi in posodobiti računalniške
programe vseh svojih komitentov tako, da bodo skladni z
ZDavP-2, zato je OZS na Ministrstvo za finance posredovala
zahtevo oz. prošnjo, da se preverjanje skladnosti računalniških programov in naprav iz 8. in 9. odstavka 38. Člena
ZDavP-2 začne tri mesece po sprejemu podzakonskega
Pravilnika oz. ne prej kot pred 1.9. 2013.

"

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.

"
MAJ 2013
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Predlaganje REK-1obrazcev skladno z novelo ZUTD-a
(pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21.3.2013)
V Ur.l. RS št. 21 z dne 13.3.2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev
plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer
brezposelnosti. Ta določba začne veljati 30 dan po objavi
zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaša na delovna razmerja,
sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da se pri izplačilu dohodkov iz delovnega
razmerja od 12. 4. 2013 dalje, za obračun in plačilo prispevka
delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, uporablja določba 39. člena ZUTD-A.
Z določbo 39. člena ZUTD-A se določa:
• oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje
za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
• obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje
za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska,
določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če
delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi
za določen čas.
Določba 39. člena ZUTD-A, v zvezi z oprostitvijo plačevanja
prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, se nanaša
na dohodke izplačane za obdobje prvih dveh let zaposlitve, če je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen
čas po uveljavitvi ZUTD-A.
V zvezi s poročanjem davčnemu organu o obračunanih in
plačanih prispevkih za socialno varnost, izvedba navedene določbe pomeni potrebo po prilagoditvi sheme REK-1
obrazca in spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obraču-

na davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu. Sprememba bo vključena v Pravilniku o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu,
ki bo stopil v veljavo 1.7.2013. Na tej podlagi bo REK-1
obrazec dopolnjen z dvema novima poljema za vpisovanje
osnove za izračun prispevkov delodajalca za zavarovanje za
primer brezposelnosti, in sicer ločeno za osnovo od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za
določen čas in ločeno za osnovo od dohodkov delavcev, ki
imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas.
Za dohodke iz delovnega razmerja, izplačane od uveljavitve ZUTD-A (12.4.2013) do 1.7.2013, ko je predvidena
sprememba sheme REK-1 obrazca, pa se osnova za obračun prispevka delodajalca za zavarovanje za primer
brezposelnosti vpisuje za vse delavce enako, in sicer v
polje 301 REK-1 obrazca. Od te osnove se prispevek delodajalca za primer brezposelnosti od dohodkov iz delovnega
razmerja delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen
čas (in so pogodbo sklenili po uveljavitvi ZUTD-A), obračuna
in plača v petkratnem znesku.
Obračunan prispevek delodajalca se vpiše v polje 603P. Na individualnem REK obrazcu se prispevek delodajalca za primer
brezposelnosti, obračunan v petkratnem znesku od osnove,
vpisane v polje A062, vpiše v polje A084.
Od osnove, vpisane v polje 301, se prispevek delodajalca za
primer brezposelnosti od dohodkov iz delovnega razmerja
delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (za
dohodke izplačane za obdobje prvih dveh let), obračuna, ni
pa ga treba plačati. Obračunan znesek prispevka delodajalca se vpiše v polje 603O. Na individualnem REK obrazcu se
obračunan znesek prispevka delodajalca vpiše v polje A084.

Podaljšanje roka za oddajo podatkov na obrazcih
M-4 za leto 2012
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v obdobju od 26.4.2013 do 7.5.2013 zaključil projekt prenove
matične evidence zavarovancev s prenosom podatkov v novo relacijsko bazo, zato je lahko v tem obdobju prihajalo do
motenj v delovanju informacijskega sistema. Iz navedenih razlogov so izjemoma podaljšali rok za oddajo podatkov
na obrazcih M-4 za leto 2012 do 31. 5. 2013.

Konec aprila začela veljati novela Obrtnega zakona
27.4.2013 je začela veljati novela Obrtnega zakona (Ur.l. št.
30/2013), ki uvaja prostovoljno članstvo v Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS). Tisti, ki bodo želeli izstopiti iz zbornice, bodo to lahko storili po zaključenem šestmesečnem prehodnem obdobju, torej po 27.10.2013. Članarina bo odslej
nižja, člani pa bodo deležni številnih novih ugodnosti.
OZS z novelo obrtnega zakona ohranja status pravne osebe
javnega prava in ostaja reprezentativni predstavnik obrti, na
novo je opredeljena definicija obrti. Hkrati so dodana nova
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dodatna javna pooblastila, s čimer se predvsem na področju
čezmejnega opravljanja storitev zapolnjuje večletna pravna
praznina. OZS je edina organizacija, ki razume potrebe in težave obrtnikov ter malih in mikro podjetnikov in jih tudi zna
reševati. Cilj zbornice je obdržati določeno strukturo članov,
tistih podjetnikov in obrtnikov, ki imajo jasno opredeljene
poslovne cilje in razumejo vlogo zbornice ter potrebo po
zbornici kot sistemu zastopanja in poslovne podpore. Tistim,
ki se bodo odločili ostati člani zbornice, bomo v obrtno-

INFORMACIJE OOZ CELJE
-podjetniškem zborničnem sistemu med drugim ponudili
številne bonitete pri zunanjih partnerjih, zastopanje v okviru
sekcij, poslovno podporo, informiranje, strokovno izobraževanje, svetovalne storitve in storitve na točki VEM. Članarina
bo odslej nižja, vendar pa bo končno višino članarine potrdila
skupščina OZS.
Vse storitve, ki jih podjetniki ter obrtniki potrebujejo za uspešno poslovanje, zbornični sistem že več desetletij izvaja na
najvišjem strokovnem nivoju in jih bo članom tudi v prihodnje ponudil v okviru članstva.
Poleg teh storitev bo članom v okviru članarine na voljo tudi
ugodnejši dostop do poslovnih storitev zunanjih partnerjev

iz področij, kot so npr. telekomunikacije, zavarovalništvo,
bančništvo, s katerimi bodo člani lahko prihranili tudi večkratno članarino.
Če bodo člani želeli še več storitev, kot jih predvideva članarina, denimo specialistično poslovno svetovanje ali strokovno
izobraževanje, pa bodo te lahko dokupili po posebno ugodni
članski ceni, ki bo bistveno nižja od tržnih. Obrtno-podjetniški zbornični sistem bo še naprej izvajal tudi druge storitve,
kot so npr. sejemski nastopi, podpora pri vstopanju na tuje
trge ter vrsto drugih storitev, ki bodo po novem plačljive,
vendar za člane po posebno ugodnih pogojih. Prizadevali si
bomo, da bomo najkonkurenčnejši na trgu.

Gesla za spletni portal OZS
Obveščamo vas, da bo večina prejemnikov računov za mesec april 2013 prejela tudi natisnjena gesla za vstop na spletni
portal OZS (www.ozs.si). Gesla bodo natisnjena na spodnjem delu računa v sivem kvadratu. S prijavnimi podatki lahko člani
prav tako brezplačno urejate svojo spletno predstavitev v spletnem katalogu Moj obrtnik! Morebitna vprašanja ali vprašanja povezana s prijavo, registracijo ali urejanjem spletnega kataloga lahko posredujete na registracija@ ozs.si.

Javni poziv delodajalcem za za vključitev v Regijsko
štipendijsko shemo (RŠS) Savinjske regije za šolsko/študijsko
leto 2013/2014
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. z dnem 29.3.2013 objavlja Javni poziv
delodajalcem k oddaji vlog in potreb po štipendistih za
vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS)
Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014.
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko
štipendijsko shemo (RŠS) Savinjske regije v šolskem/študijskem letu 2013/2014, za sofinanciranje kadrovskih štipendij.
Pravico do vključitve v RŠS Savinjske regije imajo delodajalci
s kadrovsko potrebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na
območju Savinjske regije. Štipendija iz RŠS je sestavljena iz
treh delov, in sicer:

-

50 % iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v skladu z
določbami Zakona o štipendiranju in Pravilnika RŠS
iz sredstev delodajalcev (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije ali ob sofinanciranju občine v višini 2 5%
dodeljene štipendije).
Prijavna dokumentacija (OBR1 - javni poziv) je od objave
dalje na voljo na spletni strani štipenditorja: www.rasr.
si. Dodatne informacije so na voljo na tel. 03 589 40 94
(Barbara Kač Kadunc) in 03 289 40 82 (tajništvo), na e-naslovu: barbara.kac@rasr.si ter na: RASR, Razvojna
agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12,
3000 Celje (vsak delovni dan med 8. in 14. uro). Rok za
prijavo je ponedeljek, 22.7.2013.

Celjski sejem v 2013 uvedel elektronski nadzor vstopa na
sejmišče
V največji domači sejemski hiši Celjski sejem d.d. so letos po
vzoru dobrih praks svetovnih sejmarskih hiš uvedli številne
nove informacijsko-komunikacijske tehnologije, med katerimi
je tudi novi sistem prodaje vstopnic in vstopa na sejmišče,
z bistvenimi novostmi pri poslovnih kuponih oz. poslovnih vstopnicah.
Poslovne vstopnice oz. e-poslovne kupone si vabljeni obiskovalci po novem natisnejo že doma. Razstavljavci in drugi partnerji namreč svojim vabljenim obiskovalcem po elektronski
pošti pošljejo registracijsko kodo s katero se registrirajo na
spletni strani Celjskega sejma in tako pridobijo brezplačno
poslovno vstopnico. Naročnik registracijskih kod oz. poslovnih

vstopnic z novim sistemom prihrani pri stroških poštnine, tisku
kuvert in času, ki ga je prej porabil za pakiranje papirnatih različic
poslovnih kuponov. Vabljeni partnerji pa se izognejo čakanju v vrsti na sejemski blagajni za zamenjavo poslovnega kupona, saj jim
kodirana e-poslovna vstopnica, ki jo po registraciji prejmejo
na svoj e-mail naslov, omogoča direkten vstop na sejmišče.
Nov pa je tudi sistem prodaje vstopnic in vstopa na sejmišče, ki
omogoča elektronski nadzor vstopnic. To pomeni, da so vse vstopnice opremljene s črtno oz. QR kodo. Za t.i. stalne vstopnice, ki
omogočajo večkratno vstopanje na sejmišče, je pri vsakem vhodu/izhodu potrebno vstopnico odčitati pri osebju na vhodu, sicer
ponovni vstop isti dan na sejmišče ni mogoč.
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OOZ Celje je skupaj z MOC v zaključni fazi priprave Strategije
razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje
torica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag.
Sabina Koleša predstavila spodbude in aktualne projekte
države in EU v novi finančni perspektivi. Po uvodnih predstavitvah je bilo v razpravi in izmenjavi mnenj poudarjeno,
da je Strategija potrebna in ne sme biti dokončen - ampak
živ dokument, ki naj tvorno prispeva k razvoju občine. Izpostavljeni so bili problemi pridobitve dokumentacij, predolgi
postopki, izpolnjevanja razpisnih dokumentacij ter potrebnost podpore države v projektih, ki jih je lokalno okolje prepoznalo kot koristne. Prav tako pa je sedaj priložnost prioritetne projekte uvrstiti v RRP 2014-2020, ki je v pripravi.
Vsekakor si zbornica in občina prizadevata k doseganju skupnih ciljev usmerjenih v razvoj in krepitev gospodarstva, ki
bo prinesel korist obrtnikom, podjetnikom, podjetjem in
vsem prebivalcem občine.

Okroglo mizo v sklopu aktivnosti priprave Strategije, ki je
potekala v sredo, 8. maja 2013 v veliki dvorani OOZ Celje,
sta z uvodnima pozdravoma otvorila gostitelja župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot in predsednik Območne
obrtno-podjetniške zbornice Celje g. Miran Gracer. Voditelj
okrogle mize, vodja projekta in podpredsednik OOZ Celje g.
Peter Pišek je več kot petdesetim udeležencem dogodka
podal stanje o izvedenih aktivnosti v sklopu projekta. Predstavitev rezultatov izvedenih anket za občane, poslovne
subjekte in osnovnošolce je podala članica ožje skupine za
pripravo strategije-samostojna svetovalka OOZ Celje mag.
Tatjana Štinek. Rezultati anket so v veliki meri podprli že
predhodne ugotovitve o tem katera so področja, ki imajo
največji potencial razvoja na področju MOC: torej mikro in
mala podjetja, turizem, človeški viri, inovativne tehnologije,
logistični in tehnološki centri, obrtništvo, ekologija. Anketirani poslovni subjekti so se v 81-91% strinjali, da je potrebna podpora občine tudi v obliki subvencij vendar z jasnimi
merili, kriteriji in mehanizmi tudi za primere vračila sredstev.
Anketirani so bili v preteklih letih v 28% deležni različnih
vzpodbud države, 43% jih v prihodnjem 5 letnem obdobju
načrtuje investicije v poslovne prostore, strojno opremo in
IKT, 38% jih načrtuje zaposlovanje. O tem kakšni so potrebni
pogoji za razvoj gospodarstva in kje so ovire je spregovoril
direktor RGZC g. Drago Polak. V nadaljevanju je vodja sektorja za gospodarstvo MOC g. Janko Trobiš spregovoril o
možnosti vzvodov podpore za gospodarski razvoj s strani
Mestne občine Celje v skladu z obstoječo zakonodajo ter
o sistemskih nedoslednostih. Načelnik Upravne enote Celje
g. Damjan Vrečko je podal mnenje o tem, kako državna
uprava lahko vpliva na gospodarstvo v smeri generatorja
razvoja ali pa njegovega zaviralca. Poudaril je potrebnost
učinkovitega in prijaznega delovanja ter o edinstvenosti
primera v Celju, ki ima enovit upravno informacijski sistem
podprt s strani občin. Predsednik Slovenske Gospodarske
Zveze g. Benjamin Wakounig je prikazal praktične primere
dobrih praks v Avstriji s poudarkom na ustvarjanju pogojev
za razvoj gospodarstva. V nadaljevanju je generalna direk-
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Župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot: »Celje je bilo
že v zgodovini industrijsko mesto, zato si moramo tudi v
sedanjosti prizadevati ustvariti delovna mesta v povezavi z
novimi tehnologijami, IKT, storitvami in večjo dodano vrednostjo«.
Generalna direktorica Direktorata za podjetništvo,
konkurenčnost in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Sabina Koleša: »Ministrstvo si prizadeva uresničiti cilje za povečanje gospodarske
aktivnosti, zato je usmerjeno k komunikaciji, povezovanju in
doseganju sinergičnih učinkov v gospodarstvu.«
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje g. Miran Gracer: »Želeli bi si še večjo udeležbo gospodarskih subjektov glede na resnost situacije in njihovih pobud, ki so večkrat izrečene na nepravem mestu in ne tukaj ,
kjer se trudimo vzpostaviti smernice za prihodnost.«
Vodja projekta in podpredsednik OOZ Celje g. Peter
Pišek: »Prišel je čas, ko ne bomo mogli več s strani gospodarstva samo prositi ampak zahtevati spremembe, ki bodo
podjetjem omogočila večjo konkurenčnost tako doma kot
v tujini.«

INFORMACIJE OOZ CELJE

Sekcija za promet - zbor cestnih prevoznikov in zahteve
Cestni prevozniki, združeni v Sekciji za promet pri OZS, so na
zboru cestnih prevoznikov, ki je bil dne 20.04.2013 v Ljubljani
na Gospodarskem razstavišču sprejeli sklep, da se predstavljene zahteve na zboru dne 20.04.2013 začnejo razreševati.
Ker se o teh zadevah z vladnimi organi pogovarjajo že več
kot eno leto, prevozniki pričakujejo rešitev zahtev do
1.6.2013. Predstavniki prevoznikov so ministru, ki je pristojen
za cestni promet, pisno posredovali zahteve, ki so bile predstavljene na zboru in ga prosili za sestanek. Podprli so tudi
predlog, da najmanj enkrat mesečno poteka direktna komunikacija glede reševanja konkretnih zahtev med predstavniki
zbornice in ministrstva pristojnega za promet, na nivoju direktorja direktorata za promet.
Bojan Pečnik, sekretar Sekcije za promet pri OZS, je dejal, da
slovenski cestni prevozniki močno občutijo gospodarsko krizo, zato bi morali njihove probleme reševati hitreje in učinkoviteje. Poleg tega pa se ti zaradi številnih nerešenih vprašanj
vsakodnevno soočajo z zmanjševanjem števila cestnih prevozov, pritiskom na cene prevozov, z nelikvidnostjo, plačilni
roki za opravljene prevoze se podaljšujejo, vse več je odpuščanj voznikov, povečujejo se tudi cene pogonskih goriv.
Svoje zahteve so prevozniki strnili v 12 točk:
1. Prost dostop do Luke Koper
2. Pridobitev subvencij za vozila EURO 5 EEV in EURO 6
3. Nadaljevanje davčnih olajšav za investicije

4. Zagotovitev sredstev in mest za male logistične centre in varovana parkirišča
5. Zmanjšanje omejitev vožnje tovornim vozilom na
slovenskih cestah
6. Zmanjšanje glob v cestno-prometni zakonodaji
7. Vračanje trošarine za pogonska goriva gospodarskih vozil v celoti
8. Zagotovitev fleksibilne možnosti zaposlovanja voznikov
9. Nasprotovanje zaposlovanju invalidov v cestnem
transportu
10. Omejitev nelojalne konkurence
11. Učnikovita sodna izvršba neplačil
12. Obravnava taksistov kot javnih prevoznikov

Obveščamo vas, da imamo na OOZ Celje pisne informacije s področja dela sekcije za promet pri OZS (za
mesec februar in marec 2013).
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.

Sekcija frizerjev
Brezplačni enomesečni dostop do spletnega portala MyHairDressers.com
Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije imajo možnost koriščenja brezplačnega enomesečnega dostopa do spletnega portala MyHairDressers.com. V Sloveniji je s 1.2.2013 v slovenskem jeziku začel delovati svetovno znani izobraževalni portal za frizerje MyHairDressers.com. Namenjen je vsem frizerjem, frizerskim salonom in posameznikom, ki se želijo
izobraževati ter izpopolnjevati s pomočjo video posnetkov, vadnic in intervjujev najbolj znanih frizerskih mojstrov na svetu.
Spletna stran MyHairDressers.com nudi najbolj učinkovito in hitro pot do znanja in pridobivanja veščin, hkrati pa je tudi
cenovno najugodnejša rešitev. V prvih treh mesecih so v Sloveniji zabeležili preko 28.000 ogledov strani. Z 20. aprilom pa so
na Hrvaškem pričeli delovati v hrvaškem jeziku, 6. maja pa je stran pričela delovati tudi v Srbiji, BiH in Črni Gori.

Kaj moram kot obrtnik spremeniti za uspešno poslovanje?
Kako boste v prihodnje lahko uspešno poslovali? Kaj bo vaša
dodana vrednost in kaj bo potrebno narediti za to, da jo
ustvarite? Kako učinkovito pristopati na trg, kaj bo potrebno
spremeniti in kako to uvesti v vsakdanjo prakso? Na koga
se bomo kot obrtniki lahko naslonili, kako nam bodo drugi
lahko pomagali in kaj bo nujno spremeniti pri sebi? Nekaj
odgovorov si lahko preberete v nadaljevanju, vprašanja,
na katere želite odgovore, pa mi boste lahko zastavili
tudi sami na brezplačnem predavanju, ki ga skupaj z
OOZ Celje organiziramo za vse člane dne 21.5.2013.

Spremembe, ki so vse pogostejše na vseh področjih, zahtevajo vse več dela, pretežno takega, ki v prihodkih veliko
manj prinaša kot je to nekoč. Tudi trg, ki se povsem drugače
odziva, zahteva nemogoče, predvsem veliko vlaganj, kar je
brez primernih sredstev težko. Kaj torej storiti? Ostaja še kaj,
kar bi pripomoglo k temu, da bi ponovno dobili zagon, ki je
nujno potreben za bodoče delo?
Vsaka kriza ni nič drugega kot aktiven člen sprememb, ki nas
resno opozarja, da je preteklost nekaj, kar ni mogoče spreMAJ 2013
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meniti, medtem ko je prihodnost to, kar bomo sami ustvarili. Vprašanje je le, kdaj se bomo tega konkretno lotili in na
kakšen način bomo to izvedli. Spremembe so nuja vsakega
razvoja in to je povsem normalen proces, ki pa zahteva več
zavzemanja za nova znanja, osebno rast in prilagajanje z naprednim razmišljanjem in razvojnim delom. Pred časom je
bilo dovolj, da je nekdo imel kapital in je z minimalnim znanjem lahko ustvarjal dobre poslovne rezultate. Nekdo je začel ustvarjati popolnoma iz nič in je s časom lahko s svojim
delom, sposobnostmi in znanjem ustvaril veliko. Tudi taki
so, ki so imeli no voljo dobra poslovna poznanstva in posel
je lahko odlično stekel. Kakorkoli, vsak se je po svojim močeh znašel in pogosto smo bili mnenja, da je tako bilo prav.
Zdravo podjetništvo deluje nekoliko drugače in zahteva
večjo doslednost, kot je zgolj kapital in druge že omenjene priložnosti. Zahteva znanje na vseh področjih od kadrovanja, finančnega poslovanja, prodaje, marketinga do
vodenja in podrobnega obvladanja dejavnosti, s katero se
posluje. Obrtništvo je torej do še pred nedavnim imelo nekoliko drugačen pomen, kot ima sedaj. Če si dobro obvladal svojo dejavnost in da si bil prizadeven oziroma nekoliko
iznajdljiv, si s tem lahko dovolj dobro posloval z razliko od
danes. Danes si lahko odličen obrtnik in v primeru, da nisi
dober prodajalec in pogajalec, lahko ostaneš povprečen ne

glede na svoje sposobnosti do dejavnosti, ki je izvajaš. To
je izziv, ki vsakemu izmed nas omogoča nova vstopanja v
svet podjetništva, kar je lahko izjemna prednost, v kolikor to
razumemo in temu primerno postopamo.
Za vsako delo je potrebno primerno orodje. Tudi v sodobnem
podjetništvu ni nič drugače. Pomembno je torej poznati tista
orodja, s katerimi lahko izboljšamo lastno poslovanje tako, da
spoznamo veščine, ki zagotavljajo drugačnost in s tem prednost na trgu. S temi veščinami vas bomo seznanili na predavanju, ki je namenjeno vsem, ki želijo narediti korak naprej in
tudi tistim obrtnikom, ki ne vidijo izhoda iz sedanje situacije.
Navajali bomo konkretne praktične primere, iz katerih bo lažje
razumeti, kako tovrstna orodja vključevati v delo, kaj je pri tem
nujno upoštevati in čemu se je potrebno izogniti. Prikazali vam
bomo, kako prihraniti z vlaganjem in ne le z zmanjševanjem
stroškov oziroma kako in kam investirati sredstva zato, da bi
naprednejše poslovali. Na voljo bo tudi postavljanje vprašanj,
na katera vam bomo odgovorili. Vprašanja lahko pošljete tudi
vnaprej (na e-naslov martina.recnik@ozs.si), tako bomo predavanje lažje usmerili v vaše potrebe in želje.
Pripravil: Evgen Gec

Ugodna ponudba kart za kopanje
za člane OOZ Celje
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 vstopnic čim prej pokličete na zbornico!
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VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. KAKO KOT OBRTNIK USPEŠNO POSLOVATI V DANAŠNJIH RAZMERAH?
v torek, 21.5.2013, ob 13. uri
Seminar je prilagojen potrebam obrtnikov in vse je prikazano na enostaven, razumljiv in preprost način. Slušatelji spoznajo in odkrivajo svoje delovne sposobnosti, ki so zagotovo večje od lastnih predvidevanj! S tem odpiramo vrata sodobnemu načinu ustvarjanja predvsem do kupcev in zaposlenih. Seminar bo izvedel Evgen Gec, ki je mednarodno
priznani svetovalec, predavatelj in podjetnik. Vsak dan se srečuje s številnimi ljudmi in tako spoznava različne težave, s
katerimi se soočajo podjetniki, podjetja in ustanove. Skozi leta si je pridobil veliko izkušenj s področja prodaje in organizacije dela. Vsebina:
•
•
•
•
•

Kako učinkovito poslovati v obrtni dejavnosti – Kaj je potrebno spremeniti in kako to storiti, da bi poslovanje
bilo manj težavno in bolj pristopno za vsakega obrtnika.
Prodajno komuniciranje – kako pri kupcu ustvariti potrebo po izdelku ali storitvi, ki je ponujate. Katere besede pri
tem uporabiti, kako z njimi vplivati na čustva kupca in kako sestavljati stavke, ki bodo kupcem dopuščali, da verjamejo v vas.
Kako postopati z zaposlenimi – kako povečati njihov učinek in kako oblikovati nov pristop do dela.
Motivacija kupcev – pregled karakteristik, koristi in ciljev za uspešno sodelovanje z vami.
Sodobni marketing v obrtništvu – predstavitev prednosti in slabosti klasičnega oziroma naprednega marketinga

Udeležba na seminarju v trajanju 2 uri je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno 20
udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA S POMOČJO NEPOVRATNIH SREDSTEV
v četrtek, 23.5.2013, ob 13. uri
Na brezplačni delavnici bodo predstavljeni aktualni in najavljeni razpisi za različne prijavitelje (MSP, velika podjetja, samostojni podjetniki itd.). Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanima sodelovanje na javnih razpisih in ki potrebujete strokovno podporo pri prijavi vaših projektov. Delavnico bo izvedel predstavnik družbe MK projekt d.o.o.,
ki ima dolgoletne izkušnje pri prijavi projektov, reference lahko preverite na spletni strani: http://www.mk-projekt.si/sl/
reference/. Predstavljeni bodo javni razpisi različnih razpisovalcev, in sicer:
-

MGRT (javni razpis za podporo rasti in razvoju MSP, KNLB3, DOLB3, URE_SUB_PO-SP_2013/01)
Slovenski podjetniški sklad (P1 TIP, P1, P4, P7)
SID banka (Financiranje tehnološko – razvojnih projektov v obliki kredita s statusom državne pomoči)
Energetski razpisi (Petrol URE, PURE 2013, URE-SUB_GOS-JS_2013/01)
Evropska komisija (Life+)
Cmepius (Vseživljenjsko učenje)
MKO (U123 gospodarske družbe)

Vsak udeleženec delavnice bo prejel VREDNOSTNI BON v vrednosti 100,00 EUR, ki ga bo lahko izkoristil ob
naročilu ene od storitev družbe MK projekt d.o.o. v okviru prijave na izbrani razpis. Udeležba na delavnici v
trajanju 2 uri je za vse udeležence brezplačna. Organizirana bo za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega
števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

MAJ 2013
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"

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

FAX:			

MOBI:

E-pošta :
1. KAKO KOT OBRTNIK USPEŠNO POSLOVATI V DANAŠNJIH RAZMERAH?
KDAJ: 21.5.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA S POMOČJO NEPOVRATNIH SREDSTEV
KDAJ: 23.5.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

Uvedba prehodnega carinskega podračuna
Carinska uprava RS (CURS) bo junija 2013 posodobila in poenostavila
način plačevanja obveznih dajatev. Ukinjenih bo več podračunov, ki
jih bo nadomestil en prehodni carinski podračun. Nanj se bodo vplačevale dajatve, ki pripadajo državnemu proračunu.
CURS danes uporablja 511 različnih podračunov za plačevanje dajatev
v državni proračun in proračune občin, izterjana sredstva v postopkih
izvršb nedavčnih terjatev za druge predlagatelje in za deponiranje
sredstev za namen zavarovanja plačil dajatev ter hrambe zaseženih
finančnih sredstev. 24. junija 2013 bo ukinjeno 26 vplačilnih podračunov in en prehodni podračun.
Čeprav ne gre za ukinitev zelo velikega števila podračunov, se na te
podračune vplačuje kar 97 % vseh dajatev, ki jih pobira slovenska carina.
Za pravilno identifikacijo plačil pri CURS bodo morali zavezanci za
vplačevanje navajati v referenco za prejemnika davčno številko (ki pomeni plačnika davka) in šifro obvezne dajatve (ki pomeni vrsto davka

- npr. vrsto trošarine ali okoljske dajatve). Ko bo CURS zavezancem za
plačilo dajatev poslala izpolnjene plačilne naloge, bo ustrezna referenca za prejemnika na plačilnem nalogu že natisnjena.
Naziv podračuna po 24. 6. 2013:
PCP - državni proračun
Številka podračuna po 24. 6. 2013:
01100 9991000033
Za pravilno identifikacijo plačil pri CURS bodo morali zavezanci za
vplačevanje navajati v referenco za prejemnika podatke, ki so predvideni po modelu 19 v sklopu P1 in P2. Podatek P2, šifra obvezne
dajatve, je za vsako vrsto dajatve objavljen v spodnji tabeli.
Model 19
P1: davčna številka (8 znakov), ki pomeni plačnika davka
P2: šifra obvezne dajatve (5 znakov), ki pomeni vrsto davka (npr. vrsta
trošarine ali okoljske dajatve)
P3: ni predviden (vir: http://www.carina.gov.si/)

Spletna storitev eDOR:
Obveščanje o delavcih v odpovednem roku
ZRSZ je vpeljal novo elektronsko storitev za delodajalce eDOR (Obveščanje o Delavcih v Odpovednem Roku). Spletna storitev eDOR je
namenjena delodajalcem, ki so odpovedali pogodbo o zaposlitvi delavcem iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti,
pri tem pa jim niso ponudili nove pogodbe o zaposlitvi.
Spletna storitev eDOR delodajalcem omogoča:
• obveščanje Zavoda o omenjeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
oziroma odpovednem roku,
• sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki so jo
izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v času odpovednega roka.
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Zakonu o delovnih razmerjih morajo delodajalci podatke o odpovedi
pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in razloga nesposobnosti
ter višini nadomestila bruto plače za iskanje nove zaposlitve posredovati Zavodu za zaposlovanje. Takšnemu delavcu morajo v odpovednem roku omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden, zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve (vključevanje v ukrepe
trga dela). Za čas odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano
nadomestilo stroška delavčeve bruto plače, četudi se delavec kljub
odobreni odsotnosti z dela ne prijavi pri Zavodu oziroma če se prijavi,
vendar ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz zaposlitvenega načrta. 					
Vir: ZRSZ

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec april 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2013 1.497,55
€. 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

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €

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 april 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 32,14 € (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

2.477,03 €
7.576,62 €

MAJ 2013
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218,79
57,15
58,94
4,76
120,85
0,90
0,90
1,80
1,26
0,54
1,80
3,60
343,24

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

514,87

5,40

2,70

0,81

1,89

2,70

1,35

1,35

181,28

7,14

88,42

85,72

328,19

119,28

208,91

1.371,42

90 % PP

686,48

7,20

3,60

1,08

2,52

3,60

1,80

1,80

241,70

9,52

117,89

114,29

437,58

159,04

278,54

1.828,56

120 % PP

858,11

8,99

4,49

1,35

3,14

4,50

2,25

2,25

302,14

11,91

147,36

142,87

546,98

198,80

348,18

2.285,70

150 % PP

1.029,73

10,79

5,39

1,62

3,77

5,40

2,70

2,70

362,56

14,29

176,83

171,44

656,38

238,56

417,82

2.742,84

180 % PP

1.201,32

12,57

6,29

1,89

4,40

6,28

3,14

3,14

422,98

16,67

206,30

200,01

765,77

278,32

487,45

3.199,98

210 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanca											
*Povprečna bruto plača za februar 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 15. 5. 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

79,52

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

69,35

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

139,27

60 % PP

121,47

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

1.372,95

14,37

7,19

2,16

5,03

7,18

3,59

3,59

483,41

19,05

235,77

228,59

875,17

318,08

557,09

3.657,12

240 % PP

Nad
64.035,30

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 8.977,20
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
64.035,30

914,28

Prehodni davčni podračun

Nad
64.069,74

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

783,66

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

"Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)"

Do vključno
9.156,72**

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)"

1497,55 *

INFORMACIJE OOZ CELJE

