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NAPOVEDUJEMO:
Seminar Obračun davka od dohodka
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
za leto 2013 v torek, 18. 2. 2014, ob 10. uri.
Predavateljica: Dunja Verbajs,
davčna svetovalka

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 70, (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
JANUAR 2014
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.
Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja
je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici
Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 1000 izvodov.
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- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna
taksa znaša 44 €.
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba Tanja Golec Prevoršek 03 78 00 626, GSM 051 326 730), namerava
prodati:
- nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-0
k.o. 1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in
parc.št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas
(ID 3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske
in stanovanjske objekte, delno v poplavnem območju. Na
obeh parcelah je vpisano breme služnosti zaradi uporabe
in vzdrževanja vodovodnega in elektro omrežja ter dostopa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas. Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34.960 m2 je 1.000.000,00
EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%,
ki ga plača kupec.
- kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4
v izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1
v izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1
v izmeri 10290 m2, skupaj 28194 m2. Zemljišče se prodaja
kot celota ali posamezno (možna je parcelacija na manjše
parcele). Zemljišče ni komunalno opremljeno, v skladu z
ZN Konjsko je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna
cena zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadraturo 28194 m2 986.790,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

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

Cena/kom

Veljavnost

Celodnevne vstopnice za bazene za odrasle

10,50 €

Vstopnice veljajo vse dni v letu.

Celodnevne vstopnice bazen + savna

17,50 €

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

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

4,30 €

Vstopnice veljajo med tednom, vsak delovnik od
ponedeljka do petka.
Za koriščenje med vikendi, prazniki in počitnicami
(vse šolske počitnice, razen poletnih) se doplača 4 €.

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!

Slovenski podjetniški sklad – razpis P7 Mikrokrediti za
mikro in mala podjetja
Slovenski podjetniški sklad (Sklad) objavil razpis P7 za mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna
likvidna sredstva za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 1/2014 dne 3.1.2014.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno
odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Podjetniki bodo lahko pridobili od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikrokredita za kritje različnih stroškov poslovanja
podjetja (materialne investicije in obratna sredstva), razen nakupa cestno prometnih vozil (kredit lahko krije do 85 %
vrednosti upravičenih stroškov z DDV). Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb
vlagatelja. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od
01.12.2013 do 25.08.2014.
Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna
mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša
ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.
Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Način odplačevanja kredita je obročno mesečno.
Bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.
Na razpis se lahko prijavijo tudi samozaposleni (pogoj je namreč minimalno en zaposlen za polen delovni čas in
maksimalno 50 zaposlenih). Prvi rok za oddajo vlog je 20.01.2014, naslednji je 20.02.2014.
Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:
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Pogoji za pridobitev mikrokredita
Upravičeni stroški
Višina kredita
Obrestna mera
Stroški odobritve
Zavarovanje
Trajanje kredita
Moratorij

- bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno
SB1 - SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
od 5.000 EUR do 25.000 EUR
3,5 % letno, nominalno
0,5 % enkratno, ob odobritvi
2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
od 12 do 60 mesecev
do 6 mesecev

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonskih številkah: Boris Ritlop (02) 234 12 88, Andreja Kropej (02) 234 12
45 in mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si ter na spletni strani: http://
www.podjetniskisklad.si/77/2014/p7---mikrokrediti--za-mikro-in-mala-podjetja.html.

Ureditev statusa upokojenih s.p. po zaslugi OZS
podaljšana za eno leto (odlog uporabe 406. člena ZPIZ-2)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pozdravlja odločitev Vlade, da se upokojenim samostojnim podjetnikom
zagotovi enoletno prehodno obdobje za ureditev statusa. Upokojenim espejem sedaj ni treba hiteti z zapiranjem svoje dejavnosti. Zahteva OZS za dveletno prehodno obdobje sicer ni bila upoštevana, dejstvo pa je, da
imajo upokojeni samostojni podjetniki zagotovljeno vsaj
eno leto za ureditev svojega statusa.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.
RS, št. 96/2012 in 39/2013 - v nadaljevanju ZPIZ-2), ki je
pričel veljati s 1.1.2013, je za določene kategorije oseb, ki
se jim na podlagi opravljanja svojega dela ali dejavnosti
na podlagi prejšnjih predpisov ni bilo potrebno vključiti
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spremenil ureditev na način, da se morajo vključiti v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja tega dela oziroma dejavnosti. Zaradi te drugačne
ureditve ZPIZ-2 v prehodnih določbah ureja uskladitev
lastnosti zavarovanca, in sicer tako, da določenim kategorijam oseb dopušča, da svoj status zavarovanca uskladijo
do 31.12.2013. Če osebe lastnosti zavarovanca v prehodnem obdobju ne uskladijo same, bi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
Zavod) v skladu z določbami 406. člena in petnajstega
odstavka 429. člena ZPIZ-2 po uradni dolžnosti ugotovil
lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 dalje. To velja za
naslednje kategorije oseb:
• osebe, ki so vključene v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno
s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po
predpisih o izobraževanju odraslih in opravljajo samostojno dejavnost;
• osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po prejšnjih predpisih zaradi nedoseganja dobička in so še nadalje vpisane v register za opravljanje samostojne dejavnosti;
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• uživalci pokojnin, ki opravljajo delo ali dejavnost na
podlagi izvzema iz zavarovanja po določbi 18. člena ZPIZ1;
• osebe, ki ob uveljavitvi ZPIZ-2 na dan 1.1.2013, izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine in so vključeni v
zavarovanje za manj kot polni delovni čas.
Državni zbor je dne 19.12.2013 sprejel Zakon o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: ZMEPIZ-1), s katerim je uporaba 406. člena ZPIZ-2 odložena
za eno leto (do 31.12.2014). V prehodni določbi 114. člena sprejeti zakon določa, da morajo osebe iz 406. člena
ZPIZ-2 ne glede na določitev rokov v 406. členu in petnajstem odstavku 429. člena ZPIZ-2 uskladiti lastnost zavarovanca oziroma se obvezno zavarovati do 31.12.2014.
Nadalje sprejeti ZMEPIZ-1 določa, da ne glede na določbo tretjega in petega odstavka 406. člena in petnajstega
odstavka 429. člena ZPIZ-2 Zavod po uradni dolžnosti
ugotovi lastnost zavarovanca od 1.1.2015 dalje. Ne glede
na določbo petega odstavka 406. člena ZPIZ-2 se uživalcu pokojnine, ki do 31.12.2014 ne uskladi svojega statusa,
preneha izplačevati pokojnina s prvim naslednjim dnem
po poteku tega roka. Osebe, ki so uskladile svoj status
na podlagi 406. člena ZPIZ-2, lahko ponovno vzpostavijo
enak status, kot so ga imele na dan 31.12.2012.
Uporaba določbe 406. člena ZPIZ-2 je torej odložena
za eno leto, kar pomeni, da imajo osebe, ki jih ta določba zajema, čas, da uskladijo lastnost zavarovanca
do 31.12.2014 in ne le do 31.12.2013, kot to določa
določba 406. člena ZPIZ-2. Tiste osebe, ki pa so same
uskladile lastnost zavarovanca v roku, kot je določal
ZPIZ-2, pa lahko ponovno vzpostavijo enak status,
kot so ga imele na dan 31.12.2012, to je pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (povzeto po spletni strani ZPIZ).
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Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od
dohodka iz dejavnosti za leto 2013
V Ur.l. RS št. 109/13 z dne 23.12.2013 je bil objavljen Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to pomeni
24.12.2013, uporablja pa se za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po
dnevu uveljavitve pravilnika. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati prejšnji Pravilnik o obrazcu za davčni
obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Ur.l. RS št 122/08, 16/09, 103/10 in 77/12).
Elektronska oddaja davčnega obračuna za davčno leto 2013 preko eDavkov po novem Pravilniku trenutno
še ni podprta. Ker z uveljavitvijo tega Pravilnika ni več pravne podlage za oddajo »starega« obrazca obračuna za davčno leto 2013, bo do vzpostavitve nove programske podpore elektronska oddaja obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013 blokirana. Nova programska podpora bo na voljo pred zakonskim rokom za oddajo rednega letnega obračuna za davčno leto 2013.
Ne glede na navedeno, je možno izjemoma – tj., do vzpostavitve ustrezne podpore elektronski oddaji davčnega obračuna za davčno leto 2013, - davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto
2013 skupaj s prilogami oddati v papirni obliki na pristojni davčni urad.
V Ur.l. RS št. 109/13 je bil objavljen tudi Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. S tem pravilnikom se določajo obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca,
priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčno obdobje od 1. januarja
2013 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve pravilnika (vir: spletna stran DURS).

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med
letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in
zavezanci, ki so olajšavo med letom
uveljavljali, pa želijo te podatke
spremeniti. Vlogo je potrebno oddati
najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto, saj vlog, ki
bodo oddane pozneje, davčni organ
pri sestavi informativnega izračuna za
leto, za katero se odmerja dohodnina
(davčno leto), ne bo mogel upoštevati. Za izpolnitev vloge so potrebni
predvsem osebni podatki vlagatelja
vloge in vzdrževanih družinskih članov. Podatke o vzdrževanih družinskih
članih je potrebno izpolniti pravilno in
celovito. V primeru, da bodo vpisani
podatki o vzdrževanem družinskem
članu oziroma njegovi davčni številki
netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.
Obrazec vloge je dostopen na vseh
davčnih uradih, lahko ga natisnete
tudi s spletne strani Davčne uprave

RS. Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni
davčni urad (kjer je zavezanec vpisan
v davčni register). Vlogo je mogoče
oddati tudi preko sistema eDavki. Če
vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

omenjeni zavezanci ne bodo oddali
pravočasno, bo informativni izračun
sestavljen na podlagi podatkov o
vzdrževanih družinskih članih, ki so
jih davčni upravi do 31. 12. 2013 posredovali izplačevalci dohodkov (vir:
spletna stran DURS).

Število delovnih dni v letu 2014 (40-urni delovni teden)
Delovniki

Prazniki

Skupaj

Št. ur na
mesec

Januar

22

1

23

184

Februar

20

0

20

160

Marec

21

0

21

168

April

21

1

22

176

Maj

20

2

22

176

Junij

20

1

21

168

Julij

23

0

23

184

Avgust

20

1

21

168

September

22

0

22

176

Oktober

22

1

23

184

November

20

0

20

160

December

21

2

23

184

252

9

261

2.088

Mesec

Skupaj
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Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih
štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad) je 13.12.2013 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo
potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Namen javnega poziva je:
- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v RS z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih
kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe
na trgu dela,
- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in
študenti.
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 oddajo vsi delodajalci, ki želijo
dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim oziroma študijskim letom 2014/2015. Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani Sklada www.sklad-kadri.
si tako, da se prijavijo v spletni klub Sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice (podrobna navodila so objavljena
na spletni strani Sklada). Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA) v okviru regijskih štipendijskih shem (RŠS), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu
posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca Skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci morajo
tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na oba načina.
Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2014, saj bo Sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po
kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine. Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom ter novim Zakonom o
štipendiranju so na voljo pri:
- Skladu preko e-poštnega naslova kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 10 80 vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro;
- Razvojni agenciji Savinjske regije d.o.o. v okviru RŠS.
Sklad bo o spremembah in novostih v zvezi z novo zakonodajo obveščal tudi preko spletne strani, zato predlagajo registracijo preko spletne strani, saj boste tako največ enkrat tedensko po e-pošti prejemali novice z informacijami o razpisih in
drugih aktivnostih in področjih.

Gospod Rafael Brance - 		
Naj Celjan leta 2013
Kruh, ki ga pečejo v Pekarni Geršak, je tisti, ki ga poznajo
Celjani: iz moke, kvasa, soli, vode z dodano dobro voljo in
ljubeznijo do dela. Takšen kruh je vabljiv, domač, dober
in dišeč s tradicijo dolgo skoraj sto let, narejen z novimi
tehnološkimi pristopi in stalno skrbjo za kakovost. V Pekarni Geršak se znanja prenašajo iz roda v rod, tehnologija priprave in peke se je izpopolnila, povečevala se
je prodaja, število zaposlenih je neprestano naraščalo, v
pekarni so razvijali nove izdelke. Trenutno zaposlujejo 54
ljudi in prodajajo na 6 fiksnih lokacijah in tudi na terenu.
In prav ponosni lastnik pekarne g. Rafael Brance, dolgoletni član OOZ Celje, je letošnji nosilec prestižnega naslova
Naj Celjan leta 2013.
Med desetimi kandidati so meščani Celja letos izbrali našega člana. Odločili so se, ker je po njihovem mnenju v
preteklem letu naredil največ zanje in za življenje v mestu. To je človek z velikim srcem, sponzor rokometnega in
nogometnega kluba, donator gasilcem, Karitasu, vrtcem
in še komu. Mnogi Celjani še danes začenjajo svoje jutro
z Geršakovimi žemljicami in drugim pekovskim pecivom
in so že zdavnaj prepoznali pečat, ki ga g. Rafael Brance
vsak dan vtisne v življenjski utrip mesta, zato mu je leta
2008 Mestna občina Celje podelila bronasti grb.
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G. Rafael Brance: »Sam sem že
tri leta upokojen, a še vedno
prokurist v podjetju, v katerem
nadaljujeta družinsko tradicijo
oba sinova in
snaha. Zato menim, da je naziv
Naj Celjan uspeh
vseh naših generacij, ki so se
FOTO: T.Štinek
in se trudimo
biti poznani po naših proizvodih v Celju in njegovi širši okolici. O nazivu so se prostovoljno odločali Celjani
in zame je to lepo priznanje meni, moji družini, obrtništvu in stroki. Na dan imenovanja sem se ponoči vračal
iz Nemčije, kjer smo bili na ogledu novega stroja, ki ga
potrebujemo v proizvodnji. Ko sem leta 1984 prevzel
pekarno, je v njej stal en sam stroj. Časi so se močno
spremenili, a naši proizvodi so kvalitetni in to je tudi razlog, da obstajamo še danes.«
G. Rafael Brance je dejaven ne samo na poslovnem področju, že dolga leta aktivno deluje v organih in v projektih zbornice. Za svoje dolgoletno delo je ob 40. obletnici
delovanja OOZ Celje prejel zlato plaketo.

INFORMACIJE OOZ CELJE
G. Rafael Brance: »Naša zbornica deluje že dolga leta.
Obrtniki in podjetniki jo potrebujemo in iz naših potreb
je tudi nastala. Zbornica nam je pomagala pri izvedbi
projektov, z informiranjem in svetovanjem. Ukinitev bi
pomenila velik korak nazaj, zato upam in želim, da bo
med obrtniki prevladal razum in se bomo še naprej borili za svojo zbornico.«

grad, poprime za lopar namiznega tenisa in se udeleži nogometne tekme.
Zanimanje za glasbo ga
je vzpodbudilo, da se je že
pred leti pridružil oktetu
Podoglarji, katerega pevci
vedno popestrijo slavnostne dogodke zbornice.
Gospodu Brancetu čestitamo za naziv Naj Celjan
2013 in želimo uspešno
delo tudi v prihodnje!

Arhiv Pekarne Geršak

Arhiv Pekarne Geršak
Glede na to, da se v podjetju že dolga leta srečujejo s težavo, kako pridobiti mladostnike za poklic peka, se pekarna od leta 2008 vsako leto vključuje v projekt OOZ Celje
z delovnim naslovom Izbira poklica – izziv za prihodnost.
Sedaj so iz vrst zaposlenih pridobili nujno potrebnega inženirja živilske tehnologije g. Dominika Ocvirka in prav
on je tisti iz Pekarne Geršak, ki seznanja osnovnošolce in
njihove starše s poklicem peka in možnostmi nadaljnjega
pridobivanja znanja. G. Brance poleg dela vedno najde
čas tudi za svojo družino, rad pa zavije v domači vino-

Arhiv Pekarne Geršak

Novoletno srečanje upokojenih obrtnic in obrtnikov
V četrtek, 12.decembra 2013, so se ob zaključku leta že
triintridesetič srečali upokojene obrtnice in obrtniki OOZ
Celje. Oktet Podoglarji, v katerem prepeva tudi član UO
OOZ Celje in dobitnik naziva Naj Celjan leta 2013 g. Rafael Brance, je popeljal udeležence srečanja skozi glasbeni
uvod k nagovoru predsednika sekcije upokojenih obrtnikov g. Rebernika. V nadaljevanju je predsednik OOZ Celje

FOTO: T.Štinek

FOTO: T.Štinek

g. Miran Gracer udeležene seznanil z aktualnimi dogajanji v obrtno-zborničnem sistemu, vsem skupaj zaželel
zdravja ter izrazil pričakovanje, da se v takšnem številu
srečajo tudi v prihodnjem letu. V sproščenem vzdušju, ob
klepetu in obujanju spominov, so se udeleženci tudi od
srca nasmejali šalam g. Gojka Jevšenaka.
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Muzej novejše zgodovine Celje vabi k sodelovanju –
vzpostavitev urbanih obrtnih točk
V Muzeju novejše zgodovine Celje se že dve desetletji
ukvarjajo s hranjenjem, raziskovanjem, preučevanjem in
razstavljanjem celjskih urbanih obrti. Prvi rezultat takšnega pristopa je že več kot desetletje viden na stalni razstavi
Živeti v Celju. Tako imenovana Ulica obrtnikov je tako
ena od glavnih identitet muzeja, ki je hkrati tudi identiteta mesta Celja kot obrtnega mesta. V muzeju so se
zato odločili, da v februarju letos nadaljujejo projekt, ki bi
kot prvo pokazal tiste obrti, ki jih še hranijo v depojih, pa
zaradi prostorske stiske ne najdejo prostora na muzejski
Ulici obrtnikov in kot drugo, da pokažejo na nekdanje pestro obrtno dogajanje v starem mestnem jedru.
Drug del projekta so zastavili kot obrtno pot po mestnem
jedru, preko katere bodo obiskovalci muzeja in turisti lahko spoznali bogato obrtno dediščino Celja. Obrtna pot
bo označena preko posameznih obrtnih točk. V muzeju

zbirajo podatke o pomembnih obrteh v mestu, obrtnikih in lokacijah, kjer so delovali. Vse člane zbornice in
upokojene obrtnike vabijo k sodelovanju in prosijo
za pomoč pri zbiranju informacij, dokumentov in
drugega gradiva (fotografije, obrtna dokumentacija, spričevala). V muzeju bodo vso gradivo preslikali,
originale pa vrnili lastnikom.
Zbiranje bo potekalo vse do konca januarja 2014 v
Muzeju novejše zgodovine Celje na Prešernovi ulici
17, po telefonu 03 428 64 18 ali e-pošti: sebastjan.
weber@mnzc.si. V kolikor imate kakršnekoli informacije, dokumente, orodja in podobno ali pa poznate osebo, ki bi lahko pomagala pri zbiranju navedenega oziroma nudila informacije vas vabimo, da nam
to sporočite na zbornico ali na zgoraj navedene kontakte muzeja.

Povabilo k sodelovanju v projektu »Izbira poklica-izziv za prihodnost«
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je v novembru 2013 zaključila že šesto leto izvajanja projekta «Izbira
poklica – izziv za prihodnost«, ki ga podpirajo Mestna občina Celje ter občine Dobrna, Štore in Vojnik. Projekt smo
začeli izvajati na podlagi vaših potreb po določenih poklicnih profilih, ki jih kronično primanjkuje na trgu dela. Namen
projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. Izvajanje
projekta poteka v različnih oblikah. Pri organizaciji in izvedbi okroglih miz za osnovnošolce in starše, kjer so v ospredju
predstavitve kariernih poti prav vas, članov in članic OOZ Celje, pa vas vabimo k sodelovanju. S svojo predstavitvijo na
dogodkih prispevate velik delež k izvajanju projekta, saj udeleženci »iz prve roke« izvedo marsikaj novega o prednostih, slabostih, izzivih, pogojih dela, specifičnih in drugih znanjih, ki se navezujejo na določeno področje dela.
Vse člane in članice, ki imate interes predstaviti osnovnošolcem in njihovim staršem svoje karierne poti, poklice in področja dela, ki ga opravljate, vabimo k sodelovanju. V ta namen smo za vas pripravili prijavnico, ki
nam jo izpolnjeno lahko vrnete po pošti, e-mailu ali faxu na navedene kontakte. Vašo prijavo pričakujemo do
1. februarja 2014. Po zbranih prijavah bomo za prijavljene predvidoma v začetku marca 2014 pripravili krajše
srečanje z namenom, da se dogovorimo o smernicah našega sodelovanja in predstavitev v letu 2014.

"

PRIJAVNICA
SODELOVANJE V PROJEKTU “IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST”
(prijavnico pošljite do 1.2.2014 po faxu 03 425 22 71 ali se prijavite na e-mail tatjana.stinek@ozs.si)

Želim sodelovati v projektu “Izbira poklica – izziv za prihodnost”
PODJETJE/S.P.:
SEDEŽ:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA V PROJEKTU:

									

"
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Aktualne spremembe zakonodaje - seminarji v mesecu januarju
V mesecu januarju vas vabimo na dva seminarja iz aktualnih tem na področju delovno-pravne in davčne zakonodaje,
in sicer:
DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO - BISTVENE NOVOSTI IN POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA PO NOVEM
Na seminarju bo obravnavana pomembna tema, ki bo v času, ko se napovedujejo povečani ukrepi zoper delo in
zaposlovanje na črno, zahtevala dobro poznavanje. Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina
delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Iz navedenega razloga je ta seminar namenjen seznanitvi zavezancev z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru, in sicer o splošnih načelih inšpekcijskega nadzora, pravicah
in dolžnostih inšpektorjev, o načinu izvedbe postopka, ukrepih ipd. (več o vsebini na strani 10 ).
Seminar bo ves čas potekal tako, da se bodo določbe Zakona o inšpekcijskem nadzoru povezovale s praktičnimi
primeri, imeli boste možnost dobiti odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo. Spoznali boste kar nekaj zakonov, na
katere je potrebno biti pozoren ob priliki inšpekcijskega nadzora. To je predvsem Zakon o evidencah na področju
dela in socialne varnosti. Spoznali boste pomen teh evidenc za inšpekcijski nadzor in posledice, če se te evidence
ne vodijo. Seznanjeni boste z novimi določbami Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Novosti na
področju postopka nadzora je precej (v nadzor vstopajo tudi novi organi) in ker so zagrožene kazni zelo visoke, je prav,
da ste z novostmi seznanjeni. Predavateljica vas bo opozorila na določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na obravnavano temo ter določbe Kazenskega zakonika in Zakona o prekrških, s katerima se srečamo ob priliki
nadzora. V postopku spremembe je tudi Zakon o inšpekciji dela. Spoznali boste poglavitne spremembe tega zakona
in vsebino sodnih odločb, ki so bile sprejete do sedaj in se nanašajo na izbrano temo.
 »ADMINISTRIRANJE« IN NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM PO 1.1.2014
S 1.1.2014 so stopili v veljavo:
• določeni pomembni členi ZPIZ-2 (primeroma 18. člen drugo pravno razmerje,…),
• nov Pravilnik o določitvi zavarovalne osnove,
• spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanu (nove, bistveno višje obremenitve
dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz zaposlitve in iz naslova s.p.)
• in obsežne spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja - REK obrazcev (REK-1 in REK-2)
ob vsem navedenem pa se bomo še vedno ubadali z »delom upokojencev«. Podrobna vsebina seminarja:
• kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe,
vpliv navedene spremembe na višino stroška le teh, kako je z obdavčitvijo navedenih dohodkov -obračun prispevkov iz dohodka, nove vrste dohodkov po REK-2)
• zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 – družbeniki - sprememba najnižje in najvišje zavarovalne osnove,
• kaj določa nov Pravilnik o določitvi zavarovalne osnove (nič več zavarovalnih razredov, ampak individualne zavarovalne osnove)
• kakšne prispevke bomo po novem plačevali za zdravstveno zavarovanje iz naslova podjemne pogodbe, avtorskega honorarja, »popoldanskega s.p.«, kaj bo osnova za obračun prispevka za ZZ pri samostojnih podjetnikih
- POZOR in kaj najnižja osnova pri dohodkih iz delovnega razmerja
• spremembe pri REK-1 in REK-2 obrazcih (ugotovitev zavarovalnega statusa prejemnika dohodka (18. člen ZPIZ-2),
nove vrste dohodkov, poročanje o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo, poročanje o upoštevanih davčnih olajšavah, poročanje o vrstah danih bonitet, o
številu ur in znesku plače, nadomestilih plač, o nepremičninah,…
• delo upokojencev (vrste, omejitve, obdavčitev, …)
• praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov.

Napovedujemo seminar:

Obračun davka od dohodka pravnih oseb in samostojnih podjetnikov za leto 2013
v torek, 18.2.2014, ob 10. uri
Predavateljica: Dunja Verbajs, samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI
Leto 2013 je bilo »turbulentno« leto v vseh pogledih, tudi davčna zakonodaja je bila in bo še deležna kar nekaj
sprememb, ki bodo davčne zavezance spet »udarile po žepu«. V izogib plačilu višjih davčnih obveznosti kot je nujno potrebno, bomo na strokovnem srečanju osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za
optimalno sestavo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike
za leto 2013, ki izhajajo iz DDPO – 2, ZDoh-2 in ZUJF.
Podrobna vsebina, prijavnica in pogoji udeležbo bodo objavljeni v februarski številki glasila.
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VABIMO VAS K UDELEŽBI...
1. DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO – BISTVENE NOVOSTI
IN POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA PO NOVEM
v četrtek, 16.1.2014, ob 13. uri
Seminar s področja delovno-pravne zakonodaje bo izvedla Melita Ambrož, univ.dipl.prav.
Kratka vsebina:
• splošna načela inšpekcijskega nadzora, položaj,pravice in dolžnosti inšpektorjev
• pooblastila inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega nadzora (kaj sme inšpektor pregledati, kdaj in kako sme vstopiti na zemljišče,
prostore...zavezanca, prav tako bomo spoznali katere listine sme inšpektor odvzeti, kaj je potrebno v tem primeru storiti..
• kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v nenavzočnosti delodajalca, lastnika in kako je z vstopom v poslovne in druge prostore, ki
ne pripadajo zavezancu
• kdo je lahko stranka v postopku
• kako obravnavati anonimne prijave
• kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob branju zapisnika, posledice zapisa v zapisniku
• ukrepi inšpektorjev ter katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano odločbo nismo zadovoljni
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo
poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 73,20 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR
številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo
pravico do odpovedi.

2. »ADMINISTRIRANJE« IN NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU
DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM PO 1.1.2014

v sredo, 22.1.2014, ob 15. uri

Seminar s področja davčne zakonodaje bo izvedla Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske
službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev,
delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.
Kratka vsebina:
• kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2
• zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki)
• kaj določa nov Pravilnik o določitvi zavarovalne osnove
• kakšne prispevke bomo po novem plačevali za zdravstveno zavarovanje
• spremembe pri REK-1 in REK-2 obrazcih
• delo upokojencev (vrste, omejitve, obdavčitev,…)
• praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo
poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR
številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo
pravico do odpovedi.

"

PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON OZ. GSM:			

E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1. DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO – BISTVENE NOVOSTI IN POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA PO NOVEM
KDAJ: 16.1.2014 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. ADMINISTRIRANJE« IN NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM PO 1.1.2014
KDAJ: 22.1.2014 ob 15. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec DECEMBER 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna
bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2013 1.526,11 €. 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 letu 2014 (Ur.l. RS št. 108/2013):

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 2014:

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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec november 2013 upoštevajte 20
delovnih dni in 1 praznik, skupaj 168 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 €
na dan (Ul. RS 76/08).

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
1.4.2013 dalje v višini 32,17 € (Ul. RS 25/2013) na PDP ZPIZ:
01100 8882000003 19 davčna št. plačnika - 44008
• prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,55 € (od 1.1.
do 31.12.2013) na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št. plačnika - 45004

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)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja
V Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki velja od 1. avgusta 2008. Spremembe so pri naslednjih členih oz. zneskih:
Znesek povračil Znesek povračil
stroškov od
stroškov
1.8.2008 dalje do 31.7.2008

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

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).

6,12

Prehrana med delom (2.člen uredbe)
Prisotnost na delu deset ur ali več
Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe)
Dnevnice (4.člen uredbe):
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur
Prevoz na službeno potovanje
(5.člen uredbe)
Terenski dodatek (7.člen uredbe)
Odpravnina ob upokojitvi (10.člen
uredbe)

5,54 €
0,69 €
0,15 €

0,18 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

0,29 €

0,37 €

3,13 €

4,49 €

3.443 €

4.063 €

6,12 €
0,76 €

JANUAR 2014

11

12

JANUAR 2014
60 % PP

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

222,97
58,24
60,07
4,85
123,16
0,92
0,92
1,84
1,28
0,55
1,83
3,67
349,8

190,82
49,84
51,41
4,15
105,4
0,78
0,78
1,56
1,1
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

524,65

5,48

2,74

0,82

1,92

2,74

1,37

1,37

184,73

7,28

90,1

87,35

334,44

121,55

212,89

1.373,50

90 % PP

90 % PP

699,57

7,32

3,66

1,1

2,56

3,66

1,83

1,83

246,32

9,71

120,14

116,47

445,93

162,07

283,86

1.831,33

120 % PP

120 % PP

874,45

9,15

4,57

1,37

3,2

4,58

2,29

2,29

307,89

12,13

150,17

145,59

557,41

202,59

354,82

2.289,17

150 % PP

150 % PP

1.049,37

11

5,5

1,65

3,85

5,5

2,75

2,75

369,47

14,56

180,2

174,71

668,9

243,11

425,79

2.747,00

180 % PP

180 % PP

1.224,25

12,81

6,41

1,92

4,49

6,4

3,2

3,2

431,06

16,99

210,24

203,83

780,38

283,63

496,75

3.204,83

210 % PP

210 % PP

1.399,14

14,65

7,33

2,2

5,13

7,32

3,66

3,66

492,63

19,41

240,27

232,95

891,86

324,15

567,71

3.662,66

240 % PP

240 % PP

Nad
64.069,74

DŠ pomeni davčna številka zavezanca											
*Povprečna bruto plača za oktober 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. 1. 2014; 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

81,04

69,35

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

141,93

121,47

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

915,67

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 - december 2013

"Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1526,11 *

INFORMACIJE OOZ CELJE

