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

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici
Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.400 izvodov.
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- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna
taksa znaša 36 €.
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

MOJ OBRTNIK
spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov

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
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Obvestilo članom
Obveščamo vas, da v mesecu juliju in avgustu ne bomo izdali glasila Informacije. Podatke za izplačila plač, obračun
prispevkov in druge aktualne informacije bomo sproti objavljali na spletni strani www.ooz-celje.si. V kolikor boste želeli,
da vam podatke posredujemo, nam sporočite na tel. št. 425 22 70 oziroma po e-pošti: martina.recnik@ozs.si ali oozcelje@ozs.si.

Od 1. julija 2013 višji DDV
V Ur.l.RS, št. 46/13 dne 29.5.2013 je bil objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014. Zakon začne veljati naslednji
dan po objavi v uradnem listu RS, uporabljati pa se začne

prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen. Zakon je med drugim prinesel tudi spremembe, ki
se nanašajo na davčno zakonodajo, in sicer se od vključno
1.julija 2013 dalje povišata obe stopnji davka na dodano
vrednost, in sicer splošna stopnja na 22 % in nižja stopnja
na 9,5 %.

Opozorilo družbe Celjski sejem d.d.
Nekateri od vas ste pred kratkim prejeli dopis – ponudbo mehiškega podjetja Commercial Online Manuals pod naslovom
EXPO GUIDE, ki navaja, da ponujajo vsem razstavljavcem na različnih sejmih brezplačni vpis v katalog. Ponudba je v angleškem jeziku, na njej pa se pojavlja tudi ime sejma (in organizatorja tega sejma), na katerega ste prijavljeni ali pa ste na tem
sejmu sodelovali. Želimo vas opozoriti, da se s podpisom tega dopisa, ki je oblikovan kot naročilnica, zavezujete k plačilu
1271 EUR letno, pogodba pa velja najmanj tri leta oz. za nedoločen čas, če po treh letih pisno ne odstopite od pogodbe.
To je navedeno v drobnem tisku spodaj. Celjski sejem d.d. in tudi ostali organizatorji sejmov niso z navedenim podjetjem
in ponudbo v nikakršni povezavi. Sklepamo, da omenjeno podjetje naslove razstavljavcev na sejmih pridobi iz katalogov
sejmov. Gre za poskus prevare, kateri je nasedlo že veliko podjetij po celem svetu. O tem si lahko preberete več tudi
na spletni strani http://www.stopecg.org/expo-guide.htm Na tej spletni strani najdete tudi navodila, kaj storiti, če ste naročilo podpisali in jim ga poslali. Upamo, da ste naše obvestilo o prevari prejeli pravočasno in niste sprejeli ponudbe EXPO
GUIDE. (Celjski sejem d.d.)

"

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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Od 1. 7. 2013 dalje je prepovedano uporabljati
programe za brisanje računov
V osmem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (UL RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 in
94/2012) je določeno, da zavezanec za davek ne sme
imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje,
popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje,
skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših
sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov,
če je do takih sprememb prišlo.
Natančneje so zadeve opredeljene v Pravilniku o zahtevah za
računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in
delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu
in rokih za predložitev podatkov, ki začne veljati 1.7.2013.
Pravilnik med drugim določa, da mora računalniški program

ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja
za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za
hrambo teh računov, zagotavljati hrambo izvornih podatkov
o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove
poznejše spremembe. Nadzor nad upoštevanjem določb
osmega in devetega odstavka 38. člena ZDavP-2 bo izvajal
davčni organ v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora. Kazenske določbe za kršenje določil osmega in devetega odstavka 38. člena ZDavP-2 so predpisane v 398. a členu
ZDavP-2 (Posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov). Globe za posameznike znašajo od 3.000 do
10.000 evrov, za samostojne podjetnike in posameznike, ki
samostojno opravljajo dejavnost, od 20.000 do 70.000 evrov,
za pravne osebe od 50.000 do 150.000 evrov, če pa se pravna
oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje
z globo od 70.000 do 250.000 evrov. Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 1.500 do 10.000 evrov.

Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov
od 1. junija 2013 dalje
Od 01.6.2013 dalje delodajalci, Zavod RS za zaposlovanje, entri za socialno delo, upravne enote idr., niso več dolžni vlagati
prijave in odjave v zavarovanje za družinske člane, ampak je
za to odgovoren zavarovanec, po katerem so/bodo družinski člani zavarovani (npr. oče, mati,…). Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno
zdravstveno zavarovanje nosilec zavarovanja, torej zavarovanec, po katerem bodo družinski člani zavarovani (na primer

oče, mati,…). Prvo prijavo v zavarovanje bo dolžan vložiti
nosilec zavarovanja, po katerem bo družinski član (otrok, zakonec, zunajzakonski partner, starš) zavarovan na Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), in
sicer v roku 8 dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Izjema
velja za novorojenčke. Prijavo otroka v obvezno zavarovanje
kot družinskega člana vloži nosilec zavarovanja (oče ali mati)
najpozneje 60 dni po rojstvu otroka. Prijavo vloži na obrazcu
M-DČ, ki bo objavljen na spletni strani ZZZS. Vir: ZZZS

Najava javnega razpisa – SPIRIT Slovenija
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo predvidoma junija objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.
Okvirni pogoji razpisa: Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo. V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se bodo izvedla srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja. V okviru srečanj se opravi
analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – SWOT
analiza, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).
Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo
MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.
Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki še niso prisotna na tujih trgih.
Upravičeni stroški: Strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo strateškega načrta za internacionalizacijo, ki jih zagota-

4

JUNIJ 2013

INFORMACIJE OOZ CELJE
vljajo zunanji izvajalci z referencami s področja poslovnega svetovanja. Upoštevani bodo projekti izdelave poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 8.11.2013.
Razpisana kvota: 200.000 EUR: Obseg sofinanciranja: največ 50% upravičenih stroškov oziroma vsaj 2.500,00 EUR in največ
5.000,00 EUR na upravičenca.

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.

Sekcija za promet
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 gradbincev

Sekcija kovinarjev

Občina Ruše je na portalu javnih naročil(http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav) objavila dve javni povabili k
oddaji ponudbe, in sicer:
- 29. 5. 2013, JN6491/2013, Gradnje: Gradbena dela na
vrtcih (Izvedba energetske sanacije vrtcev v Rušah; Enota
Ruše in Bistrica ob Dravi ), prijava do 19.6.2013
- 30. 5. 2013, JN6493/2013, Gradnje: Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih (Izvedba sanacije objekta
Športnega parka Ruše – bazen), prijava do 19.6.2013
Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi
http://www.ruse.si/aktualno/razpisi/. Kontaktna oseba:
mag. Karin Jurše, tel.št.: (2) 671 9340, e-pošta: karin.jurse@
ruse.si.

Upravni odbor Sekcije kovinarjev je dne 30.5.2013 potrdil
novi informativni cenik strojne ure, ki je objavljen tudi
na spletni strani OZS: http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev.aspx. Zaradi izkazanega interesa
članov namerava Sekcija kovinarjev pri OZS v mesecu septembru 2013 organizirati ogled sejma EMO 2013 v Hannovru. Na največjem sejmu na področju obdelave kovin v
svetovnem merilu bodo proizvajalci tehnike z vsega sveta
pod vodilno temo ,,Intelligence in Produktion˝ predstavljali
svoje izdelke, rešitve in storitve s področja kovinskih materialov. Več o pogojih prijave in dodatnih informacijah si boste
člani lahko v kratkem pogledali na spletni strani www.ozs.
si, zavihek sekcije kovinarjev, o možnosti udeležbe pa boste
obveščeni tudi po elektronski pošti.

JUNIJ 2013
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VABIMO VAS K UDELEŽBI...
1. POGODBE V DELOVNEM PRAVU IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
v ponedeljek, 17.6.2013, ob 13. uri
Spremembe delovnopravne zakonodaje so prinesle kar nekaj novosti, ki jih v praksi že uporabljamo, vendar te novosti ne
morejo preprečiti nezakonitega zaposlovanja. Tako so bodoče spremembe zakonodaje (predvidoma še pred poletjem)
namenjene tudi povečanju števila inšpektorjev, ki bodo na terenu poskušali zmanjšati nezakonito zaposlovanje. Seminar
bo izvedla Melita Ambrož, univ.dipl.prav. Vsebina:
•
•
•
•
•
•

pogodba o zaposlitvi (značilnosti, zahteve zakona, pogodba za nedoločen, določen čas, za krajši delovni čas od polnega)
pogodba o začasnem in občasnem delu (uporaba po 1.7.2013)
pogodbe na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
podjemna in avtorska pogodba
določbe Zakona o prekrških (kdaj se izda plačilni nalog, kdaj odločba…)
prenehanje pogodbe o zaposlitvi z osnovnimi vzorci

Udeležba na seminarju, ki bo trajal 4 ure, je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno 20
udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. POSLOVANJE S HRVAŠKO PO 1.7.2013 Z VIDIKA CARINSKE UPRAVE
v torek, 18.6.2013, ob 13. uri
Aktualni seminar bosta izvedla:
- Bojan Letner , Vodja izpostave Celje, CU RS, Carinski urad Celje
- Marko Jazbec, Carinski inšpektor v Oddelku trošarine, CU RS, Carinski urad Celje
•
•
•
•
•
•

splošne informacije
kako zaključiti carinske postopke, začete pred 1.7.2013
vpliv pristopa na dovoljenja za poenostavljene postopke
prenos trošarinskega blaga
prevozi blaga
prost pretok blaga med Slovenijo in Hrvaško

Udeležba na seminarju, ki bo trajal 2 uri, je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno 10
udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. V kolikor že imate konkretna vprašanja vas vabimo, da nam jih posredujete ob prijavi.

"

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. 1.
POGODBE V DELOVNEM PRAVU IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
KDAJ:
17.6.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. POSLOVANJE S HRVAŠKO PO 1.7.2013 Z VIDIKA CARINSKE UPRAVE
KDAJ: 18.6.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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OOZ Celje poslovno sodeluje s SOP-om, zato vas vabimo, da za
dodatne informacije pokličete na zbornico, kontakt 031 315 400.

JUNIJ 2013
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No, ne čisto, lahko pa izpolnite spodnji obrazec in sodelujete pri
žrebanju za nepozaben VIKEND PAKET NA SLOVENSKI OBALI ZA DVA.
Sklenitev zavarovanja za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj!

ZADENITE VIKEND NA MORJU!

NAGRADNA IGRA TRAJA OD 8. 4. DO 30. 6. 2013!
Izpolnjen obrazec pošljite na SOP, Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana s pripisom »za nagradno igro«.
Ime in priimek
Naslov
Pošta
Kraj

Z lepimi donosi poskrbite
za lepo prihodnost!

Telefon
Elektronska pošta
Podpis
Član SOP

DA

NE

Pravila nagradne igre najdete na http://www.sop.si/nagradna_igra.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07).
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (naslov elektronske pošte, od izžrebancev pa tudi ime, priimek
in naslov), uporabljal izključno za naslednje namene: izvedba nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja
nagrajencev, pošiljanje nagrad, objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre, obveščanje o ponubi in novostih SOP.
S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek in naslov, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena
in priimka na spletnem mestu nagradne igre, naslov pa bo uporabljen le za pošiljanje nagrad.
Vsak sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom
nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.
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Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je najstarejša slovenska ustanova z bogatimi izkušnjami na
področju prostovoljnih pokojninskih in rentnih
zavarovanj, zato ste lahko prepričani, da bomo za
vas pripravili najboljše možno varčevalno zavarovanje po vaši meri.
Sami se odločate za stopnjo tveganja in oblikujete lastno premoženje na osebnem pokojninskem
varčevalnem računu, iz katerega si boste lahko izplačevali dodatno pokojnino.
Ne odlašajte predolgo – pokličite 01 300 36 21
ali brezplačno modro številko 080 1956 zdaj.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec maj 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2013 1.520,08
€. 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 maj 2013 upoštevajte 21 delovnih dni in 2 praznika, 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 €

JUNIJ 2013
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Referenca

222,09
58,01
59,83
4,83
122,67
0,91
0,91
1,82
1,28
0,55
1,83
3,65
348,41

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

522,61

5,48

2,74

0,82

1,92

2,74

1,37

1,37

184,01

7,25

89,75

87,01

333,12

121,07

212,05

1.368,07

90 % PP

696,79

7,28

3,64

1,09

2,55

3,64

1,82

1,82

245,34

9,67

119,66

116,01

444,17

161,43

282,74

1.824,10

120 % PP

871,01

9,12

4,56

1,37

3,19

4,56

2,28

2,28

306,68

12,08

149,58

145,02

555,21

201,79

353,42

2.280,12

150 % PP

1.045,21

10,95

5,47

1,64

3,83

5,48

2,74

2,74

368,01

14,50

179,49

174,02

666,25

242,15

424,10

2.736,14

180 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanca											
*Povprečna bruto plača za marec 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 17. 6. 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

80,72

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

141,37

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

121,47

60 % PP

1.219,42

12,77

6,39

1,92

4,47

6,38

3,19

3,19

429,35

16,92

209,41

203,02

777,30

282,51

494,79

3.192,17

210 % PP

1.393,61

14,60

7,30

2,19

5,11

7,30

3,65

3,65

490,68

19,34

239,32

232,02

888,33

322,86

565,47

3.648,19

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

912,05

znesek veljavne
minimalne plače

Nad
64.069,74

783,66

Prehodni davčni
podračun

Do vključno
8.977,20

"Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

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 - maj 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1.520,08 *

INFORMACIJE OOZ CELJE
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Spoštovani člani!
Okoliščine nas opozarjajo, da je vse bolj potrebno poskrbeti za osebno zavarovanje vsakega posameznika,
saj si s tem zagotovimo socialno varnost ter poskrbimo za finančno varnost sebe in svoje družine. Vsi smo
nekako sprejeli dejstvo, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) ter nezgodno zavarovanje
potrebno za vsakega posameznika. DZZ so potrebna, ker obvezno zavarovanje krije zdravstvene storitve le
v določenem deležu, zato bi morali razliko doplačevati iz lastnega žepa. Da pa bi nam bil nek produkt
namenjen takrat, ko se nam zgodi kakšna težka bolezen ali ko moramo iz kakršnega koli razloga na
operacijo, tega do sedaj kot samostojnega zavarovanja ni bilo. Zato smo se v sodelovanju z zavarovalnico
Adriatic Slovenica dogovorili, da vam ponudimo zavarovanje, ki zajema vse tri pomembne sklope, in sicer:
DZZ, nezgodno zavarovanje ter novost na tržišču, zavarovanje težkih bolezni in operacij. Zavarovanje je
tako veliko cenejše. Zavarovanje po ugodnejših pogojih lahko sklenejo: podjetniki - člani OOZ Celje,
njihovi ožji družinski člani in vsi tisti, ki so zaposleni pri podjetnikih – članih OOZ Celje.
Glede na to, da DZZ ter nezgodno zavarovanje že poznate, vam v nadaljevanju na kratko predstavljamo
zavarovanje težkih bolezni in operacij.
Zavarovanje zagotavlja takojšnje IZPLAČILO:
 Ob nastanku težke bolezni: rak, srčna kap, možganska kap, presaditev določenih notranjih
organov, bakterijski meningitis, encefalitis, popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, paraliza,
odpoved ledvic (izplačilo 100 % zavarovalne vsote).
 Benigni tumor na možganih, kronično obolenje jeter, kronično obolenje pljuč, embolija pljuč in
slepota (izplačilo 50 % zavarovalne vsote).
 Po opravljeni operaciji v bolnišnici - zavarovalnica v enkratnem znesku izplača zavarovalnino
glede na težavnost operacije.
 Ob smrti zavarovanca, zavarovalnica svojcem izplača posmrtnino.
DENARNO IZPLAČILO vam OMOGOČA:
 Nadomestitev začasnega izpada dohodka, ki nastane zaradi daljše odsotnosti z dela.
 Kritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi bolezni in njenih posledic, kot so operacija v tujini,
dodatna nega na domu, nakup boljšega medicinsko - tehničnega pripomočka ali zdravil.
 Kritje dodatnih storitev, ki vplivajo na uspešnejšo rehabilitacijo po operaciji, kot so: dodatna
zdraviliška rehabilitacija, plačilo boljših terapij, alternativne metode zdravljenja, dodatna
fizioterapija, posebna prehrana in dodatki k prehrani, okrevanje v tujini.
 Izboljšanje kakovosti življenja, ki jo je bolezen ali operacija poslabšala, kot je npr. preureditev
stanovanja ipd.
 Kritje stroškov, povezanih s smrtjo zavarovanca.
KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?









Zavarovanje je namenjeno podjetnikom - članom OOZ Celje in njihovim ožjim družinskim
članom (zakonski ali izvenzakonski partner zavarovanca, rejenci in posvojenci) od 14. do
dopolnjenega 65. leta starosti.
Zavarujejo se lahko tudi zaposleni pri podjetnikih – članih OOZ Celje.
Zavarovanje je mogoče skleniti za različne zavarovalne vsote.
Za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje veljajo 50 % zavarovalne vsote ob nastanku zavarovalnega
primera, ki je posledica bolezni.
Osebe, ki že imajo sklenjeno zavarovanje (težkih bolezni in operacij) lahko izberejo za njih bolj
ugodno ponudbo - dveh zavarovanj ni možno imeti.
Zavarovalno kritje začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po dnevu, ko je zavarovalnica
prejela podpisano pristopno izjavo.
Zavarovanje ne krije bolezni in operacij, ki so posledica bolezni, stanja ali poškodbe ob sklenitvi
zavarovanja.
Z zavarovanjem lahko koristite brezplačno ZDRAVSTVENO ASISTENCO AS. (tel. 080 11 10)

KAKO SKLENITI ZAVAROVANJE?

V kolikor vam katera od navedenih ponudb ustreza vas vabimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete na
OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje ali po faxu 03 425 22 71. Za sklenitev police vas bodo kontaktirali iz
zavarovalnice Adriatic Slovenica.
IZKORISTITE IZJEMNO UGODNO PONUDBO!
JUNIJ 2013
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PONUDBA ZA PRISTOP K ZAVAROVANJU DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
IN/ALI KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA IN/ALI TEŽKE BOLEZNI IN OPERACIJE

ZA ČLANE OOZ CELJE, NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE IN ZAPOSLENE DELAVCE
1. ZAVAROVALEC / ZAVAROVANEC – vpišite manjkajoče podatke
Ime in priimek

Davčna številka

Naslov

Pošta in kraj

ZZZS št.

Tel. številka

(9‐mestna št. nad imenom osebe na kartici zdravstvenega zavarovanja)

2. PRISTOPAM K (označite ustrezna polja):

ZAVAROVANJU DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, S TEM PRIDOBIM 20 %

ZNIŽANJE PREMIJE PRI ZAVAROVANJU TEŽKIH BOLEZNI IN OPERACIJE.
Začetek zavarovanja: z dnem izteka odpovednega roka in prenehanja kritja pri predhodni zavarovalnici
Trajanje zavarovanja: do preklica
Način plačila:  direktna obremenitev SEPA
Mesečna premija s 3 % popustom: 28,50 EUR

NEZGODNEMU ZAVAROVANJU, S TEM PRIDOBIM 20 % ZNIŽANJE PREMIJE PRI ZAV. TEŽKIH BOLEZNI IN OPERACIJ
Začetek zavarovanja: 1. dan v naslednjem mesecu ob 00.00 uri, ko je Adriatic Slovenica d.d. prejela pristopno izjavo
Trajanje zavarovanja: do preklica
Način plačila:  direktna obremenitev SEPA
Označite
izbrano
kombinacijo
zavarovanja

A
B
C
D

Smrt zaradi
nezgode

Trajna
invalidnost
zaradi nezgode

Dnevno
nadomestilo
zaradi nezgode

Dnevno nadomestilo za
zdravljenje v bolnišnici
zaradi nezgode

Mesečna premija na
osebo*
AKCIJSKA CENA

7.000 €

14.000 €

3,50 €

0€

2,51 €

10.000 €

20.000 €

6€

7€

4,46 €

15.000 €

30.000 €

7€

8€

5,72 €

25.000 €

50.000 €

15 €

20 €

11,32€

*premija z davkom

ZAVAROVANJU ZA TEŽKE BOLEZNI IN OPERACIJE ‐
Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 64. leta

NOVO NA TRGU!

Začetek zavarovanja: 1. dan v naslednjem mesecu ob 00.00 uri, ko je Adriatic Slovenica d.d. prejela pristopno izjavo
Trajanje zavarovanja: do preklica
20% nižja premija iz naslova sklenjenega
Način plačila:  direktna obremenitev SEPA
dopolnilnega zavarovanja ali kolektivnega
Označite
pristop k
zavarovanju

A
B
C

JUNIJ 2013

20 % ZNIŽANA

Težke bolezni

Kirurški posegi

Posmrtnina

Mesečna premija na
osebo

Mesečna premija na
osebo

3.000 €

1.500 €

1.000 €

4,97 €

3,97 €

6.000 €

3.000 €

1.800 €

9,77 €

7,81 €

10.000 €

5.000 €

3.000 €

16,33 €

13.07 €

*premija z davkom
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