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

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna
taksa znaša 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, 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 1.100 izvodov.
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MOJ OBRTNIK
spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov
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Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih
na področju trga dela in starševskega varstva
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Ur.l.RS št. 63/13) v 2. členu
določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe povzemamo mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti. Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1.11.2013 do 31.12.2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo
od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih
24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca. Starostni pogoj 30 let
mora biti izpolnjen na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas. Oprostitev plačila prispevkov lahko delodajalec uveljavlja tudi po dopolnjenem 30 letu zaposlene osebe,
če so bili zakonsko določeni pogoji izpolnjeni v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Drugi odstavek 2. člena ZIUPTDSV določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, da je
upravičen do oprostitve, in sicer je to delodajalec:
- ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe o
zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
- ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
z mlajšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni, in
- ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. Ta
pogoj je izpolnjen le v primeru, če je delodajalec v zadnjih
šestih mesecih svojim zaposlenim plače izplačal do roka
za izplačilo, ki je zanj določen v delovno pravnih aktih ter
obvezne prispevke iz tega naslova poravnal v zakonskem
roku. Zamudo predstavlja vsaka prekoračitev roka.

ZIUPTDSV ne predvideva predhodnega pridobivanja dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v 2. členu ZIUPTDSV.
Ob tem velja opozoriti, da je delodajalec tudi plačnik davka
v smislu 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2
(Uradni list RS, št. 13/11 - UPB4, 32/12 in 94/12), ki mora zagotoviti vse pogoje in poznati okoliščine posameznega primera, da bodo prispevki za socialno varnost in davčni odtegljaj
od dohodkov iz delovnega razmerja izračunani pravilno.
ZIUPTDSV nadalje v tretjem odstavku 2. člena določa, da
mora delodajalec v primeru, če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, v skladu s prvim odstavkom 2.
člena ZIUPTDSV, tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz
poslovnega razloga ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani te osebe pred potekom 24 mesecev
zaposlitve, plačati prispevke delodajalca za socialno varnost
za celotno obdobje zaposlitve te osebe. V četrtem odstavku
2. člena ZIUPTDSV so določene primerljive spodbude po drugih zakonih, ki niso združljive s spodbudo za zaposlovanje,
določeno v prvem odstavku tega člena. Če delodajalec izpolnjuje pogoje, da bi uveljavljal več spodbud za zaposlovanje
hkrati, se sam odloči, katero spodbudo bo uveljavljal.
Skladno z določili ZIUPTDSV je predvidena širitev obrazca
Obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: REK-1 obrazec). V ta namen je zbirni
REK-1 obrazec dopolnjen s poljem »314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev
po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in
starševskega varstva«. Individualni REK obrazec pa je dopolnjen s poljem »A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV«. Navedena
širitev REK-1 obrazca je potrebna zaradi pravilnega izračuna
prispevkov in bo objavljena v Pravilniku o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter
o načinu predložitve davčnemu organu. (Pojasnilo DURS št.
4254-11/2013-3, z dne 17. 10. 2013).

Prostovoljno članstvo odslej za nižjo članarino
S 1.11.2013 je članarina v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije nižja. Samozaposleni bodo tako plačevali 18
EUR na mesec, za tiste z zaposlenimi delavci pa bo mesečna članarina znašala 27 EUR. Za člane, ki opravljajo
domačo in umetnostno obrt, bo članarina 10 EUR na mesec. Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS po
pošti poslati izstopno izjavo, ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu, davčno številko in originalen podpis.
Izstopna izjava bo začela veljati s prvim dnem naslednjega meseca. V skladu z obrtnim zakonom velja 3-mesečno obdobje, v katerem člani lahko izstopijo. Kasneje pa bodo izstopi mogoči po preteku enega leta, torej vsako koledarsko leto.
Članom svetujemo, da pred morebitnim izstopom iz zbornice dobro preučijo ugodnosti in ponudbo za člane ter cene
storitev, ki veljajo za nečlane zbornice.
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SPIRIT – Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v
programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015
Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav
oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od
2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava
posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih
ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav,
sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki
s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih
praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Ciljne skupine: RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v mikro in malih podjetjih, srednje velikih podjetjih ter velikih podjetjih.

Roki za prispetje prijav: 25. 11. 2013 do 10.00 ure za
obravnavo na prvem odpiranju, 6. 12. 2013 do 10.00 ure za
obravnavo na drugem odpiranju in 16. 12. 2013 do 10.00
ure za obravnavo na tretjem odpiranju. Morebitna druga
odpiranja si bodo sledila v roku 7 delovnih dni, do porabe
sredstev.
Vrednost javnega povabila znaša 30.000.000,00 EUR.
Vprašanja, povezana s tolmačenjem pojasnil za izpolnjevanje obrazcev razpisne dokumentacije javnega povabila
RNP 2013 lahko zastavite na elektronski naslov: RNP2013@
spiritslovenia.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo pojasnila v zvezi razpisno dokumentacijo ažurno objavljala na
spletni strani www.spiritslovenia.si (v dokumentu vpašanja in odgovori).

Javna tribuna proti davku
na nepremičnine
Pobudniki in prvopodpisniki peticije »Proti predlogu zakona
o davku na nepremičnine« so v torek, 5.11.2013, na OOZ
Celje organizirali javno tribuno PROTI davku na nepremičnine. Cilj javne tribune, katere se je deležilo okoli 100 ljudi,
je bil pridobiti čim več podpornikov, ki jih predlagan zakon
o davku na nepremičnine ob vseh drugih novih davčnih ter
drugih obremenitvah najbolj prizadene in zato zakonu nasprotujejo.
Na njej so poleg pobudnikov iniciative podpredsednika
OZS in predsednika UO OZS Branka Meha ter predsednika
(Foto: arhiv OOZ Celje)

(Foto: arhiv OOZ Celje)
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SLS Franca Bogoviča svoja stališča predstavili
tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot
in predstavniki sopodpisnikov iniciative: Sindikata kmetov Slovenije, Slovenske kmečke
zveze pri SLS, Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Združenja občin Slovenije, Civilne družbe za pravično Slovenijo, Zveze sindikatov upokojencev
Slovenije, Liberalne gospodarske stranke in
Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Predstavili
so razloge za nasprotovanje predlaganemu
zakonu o davku na nepremičnine ob vseh
drugih obremenitvah, ki bremenijo slovensko
gospodarstvo, podjetništvo, obrt, kmetijstvo,
občine ter državljanke in državljane.
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Trajnostna skrb za blaginjo občanov
Na Mestni občini Celje je bil obravnavan delovni predlog
Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje (20142020), ki ga skupaj z MOC pripravlja OOZ Celje. Predlog
Strategije razvoja gospodarstva mestne občine Celje (201420120) sta predstavila vodja projekta Peter Pišek in operativna voditeljica projekta mag. Tatjana Štinek ter iz ožje projektne skupine mag. Saša Heath-Drugovič, svetovalka župana za
evropske zadeve na Mestni občini Celje.
Predlog, ki se ga bo v naslednjih mesecih še nadgrajevalo,
ima jasno poslanstvo, vizijo in cilje: Poslanstvo MOC je, da
v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno
infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva.
V procesu nastajanja Strategije razvoja gospodarstva MOC
se je izoblikovala in potrdila naslednja vizija: MOC bo leta
2020 gospodarsko uspešna, turistično prepoznavna in
čim bolj samooskrbna občina priložnosti, ki bo zagotavljala blaginjo občanom.
Za obdobje 2014-2020 MOC načrtuje zagotoviti uspešen,
skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru danih poten-

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
Adventni venčki preventivna opozorila strank
Vsako leto mediji poročajo vsaj o kakšnem primeru požara, katerega vzrok je nepazljivo ravnanje s
svečami na adventnem venčku. Čeprav imajo sveče,
uporabljene na adventnih venčkih predvsem simbolni
pomen, se mnogi ne želijo odreči tradiciji njihovega prižiganja. Cvetličarji, ki adventne venčke izdelujejo in prodajajo strank verjetno ne bodo odvračali od te navade.
Čeprav cvetličarji niso odgovorni za morebitno nespametno ravnanje potrošnikov, lahko v marsičem pripomorejo k njihovem osveščanju. V ta namen so na sekciji
cvetličarjev in vrtnarjev na OZS pripravili opozorilne
piktograme (povzeto od svečarske industrije), za katere
priporočamo, da se jih priloži k vsakemu adventnemu
venčku, katerega sestavni del so tudi sveče, kakor tudi k
drugim izdelkom, kjer so uporabljene sveče. Da bi cvetličarjem olajšali tiskanje opozoril, so na sekciji pripravili
datoteko s piktogrami na listu formata A4, kar zadostuje
za "opozorila" za 8 izdelkov. Datoteko najdete na spletni
povezavi: http://www.florist.si/novica.aspx?id=401.

cialov, prostorskega razvoja in zakonskih možnosti. Cilji Strategije razvoja gospodarstva MOC so:
- strateška cilja: blaginja občanov in preseganje kazalcev
povprečja razvojne uspešnosti v RS
- specifični cilji: dvig gospodarske aktivnosti, Celje - prepoznavna turistična destinacija, povečanje samooskrbe in
zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja.
Analitične podlage Strategije obsegajo: pridobljene podatke
(SI Stat, Ajpes, KGZS, ZRSZ OS Celje, ZRSZ, RASR, SBC, RGZC,
OOZ Celje), delovne dokumente političnih opcij zastopanih
v MS MOC dobre prakse v RS in EU, 352 izpolnjenih anket
s strani občanov, opravljenih 152 individualnih razgovorov
s poslovnimi subjekti, zaključke delovnih srečanj, zaključke
srečanja župana Mestne občine Celje Bojana Šrota in ožje
skupine v Celovcu s SGZ, zaključke okrogle mize, 5 operativnih sestankov, 44 individualnih razgovorov s člani skupin in
zainteresiranimi posamezniki. Ob zaključku usklajevanj sledi
obravnava predloga Strategije na Mestnem svetu, ki se načrtuje za marec 2014.

Sekcija frizerjev
Sekcija frizerjev pri OZS organizira brezplačen izobraževalni posvet za frizerje. Posvet bo potekal v ponedeljek,
18. novembra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (velika
sejna soba), Celovška cesta 71, Ljubljana. Na posvetu se
boste seznanili z navodili, kako izdati račun in davčnimi predpisi glede blagajn, z novostmi pri opravljanju
frizerske dejavnosti po upokojitvi in z informacijami
o storitvah, ki jih bo OZS nudila svojim članom v
bodoče. Na posvetu pa bo priznana svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani za vas izvedla delavnico, na
kateri bo predstavljeno, kako izbrati najprimernejšo
pričesko glede na slog oblačenja. Podroben program
in prijavnica najdete na povezavi: http://www.ozs.si/
Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafrizerjev/
Aktualno/Podrobnostnovice/tabid/1456/ArticleId/2644/Default.aspx.

Oglas - najem lokala
V centru Celja oddamo v najem frizerski lokal. Ogled in dodatne informacije so na voljo od ponedeljka do petka v času
od 12. do 16. ure v prostorih lokala na naslovu: Glavni trg 10,
Celje. Informacij po telefonu ne dajemo.

Obvestilo OZS - goljufija
Obveščeni smo bili, da lahko prejmete telefonski klic, kjer se klicatelj predstavi kot zastopnik oziroma pooblaščenec Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije in vas pozove k sodelovanju v nagradni igri z bogatimi nagradami (osebno vozilo, potovanja,…). Če pristanete k sodelovanju, vam pošljejo poštno pošiljko, za katero morate ob prevzemu plačati 33,00 EUR + DDV.
Obveščamo vas, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije trenutno ne organizira nobene nagradne igre ter gre
očitno za GOLJUFIJO. O goljufiji bodo obveščeni uradni organi pregona, vas pa pozivamo, da se na tovrstne klice ne odzivate.
NOVEMBER 2013
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VABIMO VAS K UDELEŽBI...
NA POTI NOVIH PRILOŽNOSTI IN IZZIVOV…
Vabimo vas, da se udeležite dogodka, kjer boste imeli možnost predstaviti svoje ideje pobude, pričakovanja za
nadaljnje sooblikovanje dela zbornice, hkrati pa vam bomo predstavili prednosti članstva in ugodnosti projekta Mozaik
podjetnih. Na dogodku vas bodo že vključeni partnerji projekta informirali o možnostih prihrankov na različnih področjih.
Sodelovali bodo:
I. Best connect d.o.o. - Kako do prihranka pri električni energiji in zemeljskem plinu: optimizacija stroškov električne energije in zemeljskega plina
II. Telekom Slovenije d.d.: Komunicirajmo bolj poceni in bolj učinkovito: brezplačni klici, brezplačna poslovna pošta,
cenejši paketi SiOl
III. Generali Zavarovalnica d.d. Ljubljana je del mednarodne skupine Generali Group, slovensko-evropska naveza prinaša zavarovancem številne prednosti – dodatne ugodnosti za člane OZS
IV. Hranilnica LON d.d., Kranj - bančna hiša s celovito ponudbo za podjetja, podjetnike in obrtnike
• varnost bančne hiše
• Hranilnica LON kot ugodna alternativa bančnega poslovanja
• predstavitev ponudbe Hranilnice LON za imetnike kartice Mozaik podjetnih
V. Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p.: popusti pri svetovanju o možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev, pripravi
dokumentacije na javne razpise in pri udeležbi v jezikovnih tečajih
VI. Racio razvoj d.o.o.: popusti pri svetovanju na kadrovskem področju in izdelavi aktov ter pri pripravi projektov s kadrovskega področja
VII. Agencija Nera d.o.o.: popusti na poslovne storitve (svetovanje, izdelava poslovnih načrtov, investicijskih programov ipd.).
Po dogodku vas vabimo na neformalno druženje s pogostitvijo.

"

PRIJAVNICA
(prijavo pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom 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. NA POTI NOVIH PRILOŽNOSTI IN IZZIVOV… (OZNAČITE DATUM, KI VAM USTREZA)
KDAJ: 19.11.2013 ob 18. uri
KDAJ: 20.11.2013 ob 19. uri
KDAJ: 21.11.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec september 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2013 1.506,88
€. 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 oktober 2013 upoštevajte 22 delovnih dni in 1 praznik, skupaj 184 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

2.477,03 €
7.576,62 €
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60 % PP

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

220,16
57,50
59,31
4,79
121,60
0,90
0,90
1,80
1,27
0,54
1,81
3,61
345,37

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

518,07

5,43

2,71

0,81

1,90

2,72

1,36

1,36

182,41

7,19

88,97

86,25

330,23

120,02

210,21

1.356,19

90 % PP

90 % PP

690,75

7,23

3,61

1,08

2,53

3,62

1,81

1,81

243,21

9,58

118,62

115,01

440,31

160,03

280,28

1.808,26

120 % PP

120 % PP

863,45

9,04

4,52

1,36

3,16

4,52

2,26

2,26

304,02

11,98

148,28

143,76

550,39

200,04

350,35

2.260,32

150 % PP

150 % PP

1.036,14

10,85

5,43

1,63

3,80

5,42

2,71

2,71

364,82

14,38

177,93

172,51

660,47

240,05

420,42

2.712,38

180 % PP

180 % PP

1.208,81

12,65

6,33

1,90

4,43

6,32

3,16

3,16

425,62

16,77

207,59

201,26

770,54

280,05

490,49

3.164,45

210 % PP

210 % PP

1.381,51

14,47

7,23

2,17

5,06

7,24

3,62

3,62

486,42

19,17

237,24

230,01

880,62

320,06

560,56

3.616,51

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 15.11.2013; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.					
			

Skupaj prispevki za zaposl.

0,14%

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.

0,10%

6,56%

Prisp. delodajalca za ZZ

Skupaj prispevki za ZZ

6,36%

Prisp. zavarovanca za ZZ

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

80,02

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

140,14

121,47

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

904,13

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 - oktober 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1506,88 *
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