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je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in
storitev izbranih dobaviteljev,
OOZ in članov MOZAIKA PODJETNIH. Vsi člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
ste v letu 2013 prejeli kartico
MOZAIK PODJETNIH, s katero ste upravičeni do koriščenja ugodnosti.
Na spletni povezavi
http://mozaik.ozs.si/
je na voljo seznam vseh
partnerjev in opis vseh ugodnosti, ki jih nudijo imetnikom
kartice.
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Ugodnosti je možno koristiti na treh nivojih:
- ugodnosti pri partnerjih MOZAIKA PODJETNIH, ki jih je več kot 60 iz različnih področij,
med drugim tudi: TELEKOM SLOVENIJE, GENERALI, BEST CONNECT, SBERBANK, MERKUR, INPOS, BIG BANG, DZS, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, HRANILNICA LON, KOVA, TERME
KRKA, THERMANA LAŠKO in mnogi drugi.
- ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah: članom OOZ Celje nudijo
dodatne ugodnosti TERME OLIMIA, ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA, TERME DOBRNA, AGENCIJA NERA D.O.O., AGENCIJA AVE ALENKA VODONČNIK S.P., VERBAJS D.O.O.
- izmenjava ugodnosti med imetniki kartice: član OZS se lahko vključi v mrežo popustov jaz-TEBI, ki omogoča nudenje ugodnosti drugim članom zbornice, imetnikom
kartice MOZAIK PODJETNIH.
Izkušnje članov, ki so kartico MOZAIK PODJETNIH že uporabili kažejo, da so si s koriščenjem ugodnosti in popustov povrnili celoletno članarino Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije. Zato vas pozivamo, da kartico uporabljate čim več, v kolikor pa želite dodatne
informacije, pokličite na zbornico!

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
MAREC 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 900 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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Glede obvezne uporabe blagajn nič novega
Kot je znano, se je Vlada konec lanskega leta odločila za ohranitev sedanjih virtualnih davčnih blagajn, ki pa bodo
obvezne za vse, ki za svoje blago ali storitev dobivajo plačilo v gotovini. Ocenila je namreč, da se je prepoved uporabe
programov, ki omogočajo brisanje in popravljanje računov, izkazala za učinkovito. Takrat je Ministrstvo za finance
dobilo nalogo, da do konca letošnjega marca pripravi potrebne predpise, zaenkrat pa jih, kot smo uspeli izvedeti na
ministrstvu, še ni. Zato je tudi malo verjetno, da bi obveznost uporabe virtualnih davčnih blagajn za vse začela veljati
1. aprila, kot je bilo sprva predvideno.
Z obvezno uporabo blagajn se bomo v večini poslovili tudi od tako imenovanih paragonskih blokov oziroma računov
napisanih na roke. Izjemoma naj bi predvidoma tisti, ki na leto izdajo le nekaj računov, lahko uporabljali paragonske
bloke, ki bodo oštevilčeni in registrirani pri Davčni upravi RS. Tudi te izjeme pa mora določiti Ministrstvo za finance.
Treba je torej počakati na Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku, potem pa bo čas za pripombe in takrat bo OZS zahtevala, da bi najmanjši davčni zavezanci do npr. določene višine letnega prometa tudi po
sprejetih spremembah lahko izstavljali paragonske bloke, ki bi jih bilo predvidoma možno kupiti pri DURS. Prav tako
OZS ne bo pristala na nobene elektronske blagajne, ki bi bile neposredno povezane z DURS.

Podaljšanje roka za poročanje o aktivnih najemnih poslih
in finančnih najemih v evidenco trga nepremičnin
Zaradi sistemskih težav v delovanju aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin je rok za poročanje z aplikacijo o najemnih poslih za leto 2013, podaljšan do vključno 15. marca. 2014. Podaljšanje roka
se nanaša izključno na poročanje z aplikacijo ETN prek elektronskih obrazcev ali izmenjevalnih datotek (XML), za
najemne pogodbe za stavbe in dele stavb, ki so bile aktivne na dan 31.12.2013.
Roki za poročanje o tekočih najemnih poslih, do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel sklenjen oziroma
je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema, ali je bila najemna pogodba predčasno prekinjena, ostanejo nespremenjeni, ne glede na to ali se poroča z aplikacijo ETN ali na Obrazcu
za poročanje o najemnem pravnem poslu, namenjenemu izključno poročanju fizičnih oseb. Rok za poročanje lizingodajalcev za pogodbe o finančnem najemu (lizingu), ki so bile aktivne na dan 31.12.2013, je prav tako podaljšan
do vključno 15. marca 2014. Roki za poročanje o tekočih poslih finančnega najema ostajajo nespremenjeni. Vir:
spletna stran DURS

Določitev zavarovalne osnove za
samozaposlene in družbenike v letu 2014
Samozaposleni in družbeniki, ki so v zavarovanje vstopili pred 1.1.2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1, dokler se jim zavarovalna osnova ne določi na
podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavarovalne osnove se kot minimalni znesek zavarovalne
osnove za samozaposlene upošteva znesek minimalne plače, ki velja v letu 2014 in znaša 789,15 EUR, za družbenike
pa znesek najnižje pokojninske osnove, ki znaša 848,07 EUR.
Samozaposleni in družbeniki, ki v zavarovanje vstopijo po 1.1.2014, v letu 2014 plačujejo prispevke najmanj od
zneska minimalne plače, ki velja za leto 2013 in znaša 783,66 EUR. Način in roke za določitev nove zavarovalne osnove
za samozaposlene in družbenike podrobneje določa Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (Ur.l. RS št. 89/13). V
skladu z 10. členom tega pravilnika se zavarovalna osnova na podlagi doseženega dobička v letu 2013 določi:
- za samozaposlene na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, za mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za
mesec april;
- za družbenike na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine, za mesec, v katerem mu je bila odločba
o odmeri dohodnine vročena, če se mu odločba o odmeri dohodnine ne izda, pa za mesec november;
- za kmete na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za mesec, v katerem je bila odločba oziroma obvestilo vročeno; če se mu
obvestilo ali odločba o odmeri dohodnine ne izda, pa za mesec november.
MAREC 2014
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V tretjem odstavku 13. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove je določeno, da se za določitev najnižje osnove in za določitev najnižje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov v letu 2014 upošteva minimalna plača za leto
2013. Iz navedene določbe izhaja naslednje:
- vse osebe, ki bodo vstopile v zavarovanje po 1. 1. 2014 in bodo pridobile status zavarovanca po 15. členu (samozaposleni), 16. členu (družbeniki) in 17. členu (kmetje) ZPIZ-2, bodo v letu 2014 plačevale prispevke najmanj od
zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR;
- samozaposleni, vključeni v zavarovanje do 31.12.2013, bodo v letu 2014 plačevali prispevke najmanj od zneska
minimalne plače za leto 2014, ki znaša 789,15 EUR, vse do meseca, v katerem jim bo določena nova zavarovalna
osnova na podlagi dobička v letu 2013, nato pa najmanj od zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66
EUR;
- družbeniki, vključeni v zavarovanje do 31. 12. 2013, bodo v letu 2014 plačevali prispevke najmanj od bruto najnižje pokojninske osnove, vse do meseca, v katerem jim bo določena nova zavarovalna osnova na podlagi dobička
za leto 2013, nato pa najmanj od zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR. Vir: DURS

Dopolnilna dejavnost – “popoldanska obrt“
Dopolnilna dejavnost – „popoldanska obrt“
Od 1. februarja 2014 dalje se plačujejo višji zneski prispevkov in sicer:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,17 EUR se nakaže na TRR: 01100-8882000003 Sklic: 19
davčna številka -44008
- mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP) = 8,09 EUR,
- mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) = 24,27 EUR
Ta dva prispevka v skupnem znesku 32,36 EUR se nakažeta na TRR: 01100-8883000073 Sklic: 19 davčna številka-45004.
Za osebe, ki opravljajo postranski poklic, je določena obveznost vložitve prijave v zavarovanje za poškodbo
pri delu in poklicno bolezen po 10. točki 17. člena ZZVZZ pod pogojem, če iz tega naslova že niso obvezno zavarovane po 5. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 005, 019 ali 104). Prijava se vloži na obrazcu M12,
podlaga 050, šifra 10.
V kolikor imate s.p. in ste npr. zavarovani iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, morate biti iz
naslova s.p. obvezno zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 10. točki 17. člena ZZVZZ, to pomeni, da morate vložiti obrazec M12 s podlago 050 in šifro 10.

Javni razpis PUD 2013/2014
Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28.2.2014 v Ur.l. RS št. 15/2014 objavil Javni razpis za sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Izobraževalni programi srednje strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. Vlogo na javni razpis odda šola, na
kateri je dijak ali študent vpisan, v sodelovanju z delodajalcem, ki posreduje šoli dokumentacijo, ki je predmet
razpisa. Rok za oddajo vloge je 31.3.2014. Vsi delodajalci, ki imajo sklenjene individualne učne pogodbe in
imajo dijake v 3. letniku, bodo o zgoraj omenjenem razpisu pisno obveščeni s strani OZS. Več informacij najdete
na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/.

4

MAREC 2014

INFORMACIJE OOZ CELJE

Odprtje razstave Muzejske sledi do urbanih poti
V četrtek, 20.2.2014, je predsednik Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije Branko Meh otvoril razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje. Sedaj se obiskovalec muzeja
lahko sprehodi med pozabljenimi obrtmi, ki so v Celju
pustile pomembne sledi. Poleg že obstoječe muzejske
Ulice obrti, ki v muzeju biva že od leta 2000, so razstavo
obogatili še s štirimi poklici: klepar-vodovodni inštalater, klobučar, krznar in svečar. Dogodek, ki so se ga
udeležili številni obrtniki in podjetniki iz Celja in okolice,
so popestrili pevci Okteta Podoglarji. Ob razstavi je izšla tudi karta mestnih obrti, s katero se bodo lahko obiskovalci muzeja sprehodili po celjskih ulicah in poiskali
nekdanje lokacije obrti, ki jih danes najdemo samo še v
muzeju.

Foto: Nataša Müller

Peter Pišek, podpredsednik UO OOZ Celje: »Vse pohvale
Muzeju novejše zgodovine Celje, za pripravljeno razstavo in predvsem zato, da je Muzej pred 13 leti pristopil k
oblikovanju obrtniške ulice. Zahvala gre tudi starostam
obrtništva, ki so zbrali materiale in omogočili njihovo
predstavitev obrti na načine, kot so tudi sami opravljali
delo še pred 50 leti. Tudi mi kot zbornica bomo vedno
sodelovali pri tovrstnih projektih, saj je to tudi praktičen
način promocije obrti in podjetništva ter prenos znanja in
izkušenj v nove generacije.«

Foto: Nataša Müller

Razstava bo na ogled do 25. maja 2014, zato ste vabljeni,
da jo obiščete. Na njej bodo po programu prisotni tudi
obrtni mojstri demonstratorji, ki bodo vodili različne delavnice v okviru svoje obrti. Odpiralni čas je od torka do
petka od 9.00 do 17.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 13.00,
v nedeljo in med prazniki od 14.00 do 18.00 ure. Pred
obiskom pa priporočamo, da navedene možne termine
obiska še sami preverite.

Vodstvo OOZ Celje
na obisku pri županih
V zadnjem tednu februarja in začetku marca 2014 je
predsednik OOZ Celje Miran Gracer skupaj podpredsednikoma Petrom Piškom in Vilijem Šumrom na obisku pri županih Mestne občine Celje, občin Vojnik,
Štore in Dobrna. Z občinami poteka že odlično dolgoletno sodelovanje, sestanki pa potekajo v smeri še
iskanja novih možnosti in priložnosti sodelovanja med
zbornico in občinami iz katerih zbornica združuje svoje
članstvo. Do sedaj so se pogovorili tudi o vključenosti
in podpori občin v skupnih projektih in pri nadaljnjem
delovanju zbornice.

Foto: Nataša Müller

Prireditev ob 45. letnici
delovanja zbornice vabimo vas k sodelovanju
Letošnje leto je za našo zbornico jubilejno, saj praznujemo 45. letnico delovanja, ki jo bomo obeležili s slovesnostjo v mesecu juniju. Komisija, ki jo je za to priložnost
imenoval Upravni odbor, poleg ostalih zadolžitev oblikuje tudi program prireditve. V kolikor ste pripravljeni
program popestriti s svojim nastopom ali nastopom
družinskega člana, ste vabljeni k sodelovanju. Prosimo vas, da izpolnite spodnjo izjavo ter nam jo posredujete. O vključitvi vaših predlogov v program bo odločala
komisija.

MAREC 2014
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"

IZJAVA
sodelovanje na slovesnosti ob 45. letnici delovanja zbornice dne 11.6.2014
Izjavo pošljite po faxu 03 425 22 71 ali na e-pošto martina.recnik@ozs.si do 31.3.2014. Po prejemu izjave vas bomo
kontaktirali, da se dogovorimo o podrobnostih sodelovanja.
Podpisan član sem pripravljen sodelovati v programu prireditve:
PODJETJE/S.P.:
SEDEŽ:
IME IN PRIIMEK:
E-POŠTA:

GSM/TEL.ŠT.:

							

PODPIS:

"

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
Na celjskem sejmišču se bo v času od 14. do 16. marca 2014 odvijal
spomladanski sejemski trojček Flora, Poroka in Altermed. Na
sejmu bo sodelovalo skoraj 400 razstavljalcev iz 10 držav, ki bodo
predstavili zadnje novosti iz svoje ponudbe, razkrili trende in svetovali, kako poskrbeti za svoje zdravje in splošno dobro počutje, ki lahko izhaja tudi iz lepega in cvetočega vrta, nove skupne življenjske
poti mladoporočencev, spremenjenega načina prehranjevanja. Možna bo tudi izmenjava avtohtonih, domačih tradicionalnih semen.
Članom sekcije s poravnano članarino smo vstopnice za obisk sejma poslali po pošti.

VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. POSPEŠEVANJE IZVOZA – POSLOVNI KONTAKTI V OKVIRU
MEDNARODNEGA POSLOVNEGA KLUBA »DIASPORA GROUP«
v sredo, 19.3.2014, ob 13. uri
Mednarodni poslovni klub Diaspora group deluje od leta 1997, princip delovanja temelji na dejstvu, da je po celotnem svetu ogromno »izseljencev« iz področja bivše Jugoslavije, ki so v tujini uspeli kot podjetniki. V svojih bazah ima
»Diaspora group« pokrito Evropo, Severno Ameriko, Bližnji in daljnji vzhod, JAR ter Balkan.
Na dogodku bo predstavljen projekt »UPAKOVANA NOSTALGIJA 2014«, s katerim podjetnikom in podjetjem pomagajo pri promociji storitev in proizvodov na tujih trgih ter pri vzpostavitvi konkretnih kontaktov s podjetniki v tujini,
ki te storitve oziroma proizvode iščejo. Ponudba obsega internetno promocijo, foto galerije, objavo kontaktov, video
promocijskih materialov in predvsem uporabo velike baze podatkov iz mreže v tujini – direktna mailing kampanja z
informacijami/ponudbami poslovnim partnerjem v tujini.
Predstavitev Mednarodnega poslovnega kluba »Diaspora group«, ki deluje v 54 državah širom sveta, bo izvedel direktor gospod Miša Ćirić.
Za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo poravnano članarino, je udeležba na predstavitvi brezplačna. Za nečlane znaša prispevek za udeležbo 40 EUR z DDV. Znesek do termina dogodka nakažite na
TRR številka 0600 0002 6031 219. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
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2. KRIZA JE PRAVI ČAS ZA VSTOP NA ITALIJANSKI TRG
v četrtek, 27.3.2014, ob 13. uri
Seminar bo izvedel predavatelj Rok Birsa, mag. iz Poslovne agencije Ekonomika d.o.o.
Zaradi majhnosti in nizke kupne moči slovenskega trga, je vstop na italijanski trg za slovenske podjetnike zanimiv zaradi njegove bližine, velikosti in potenciala. Z premišljenim vstopom na italijanski trg podjetje pridobi nove poslovne
priložnosti in tudi razprši svoja poslovna tveganja. Na seminarju bomo potencialnim podjetnikom predstavili značilnosti tega 61 milijonskega italijanskega trga, italijansko poslovno okolje z njihovo kulturo in italijansko zakonodajo.
Podali bomo konkretne informacije, ki so bistvenega pomena za vstop slovenskega podjetja na italijanski trg, ki še
vedno ni s strani s strani slovenskih podjetij v celoti izkoriščen. Vsebina:
• predstavitev italijanskega poslovnega okolja, kulture, razsežnosti in potenciala italijanskega trga
• možnosti poslovnega sodelovanja za slovenske podjetnike v Italiji
• pogoji poslovanja za slovenska podjetja v Italiji
• zakaj je za slovenske podjetnike smotrno vstopiti na italijanski trg
• podpora podjetnikom pri vstopu na italijanski trg (storitve podjetja Ekonomika d.o.o.)
Za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo poravnano članarino, je udeležba na predstavitvi brezplačna. Za nečlane znaša prispevek za udeležbo 40 EUR z DDV. Znesek do termina dogodka nakažite na
TRR številka 0600 0002 6031 219. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
3. DELOVNA RAZMERJA, PROŽNEJŠE OBLIKE DELA IN KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
v torek, 8.4.2014, ob 13. uri, v predavalnici ZZG Žalec
Seminar organiziramo v sodelovanju z ZZG Žalec. Predavatelja: Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS, Tomaž Bernik, pravnik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS)
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila podpisana v začetku novembra 2013, uporabljati pa se je začela
1.1.2014. Nova kolektivna pogodba je prinesla pomembne spremembe, ki so usklajene z novim Zakonom o delovnih
razmerjih pri odpovednih rokih, pravici delavcev do letnega dopusta in dodatkov k plači, prav tako pa so tudi ostale
določbe so prilagojene novemu Zakonu o delovnih razmerjih ZDR-1. Vsebina:
• kako bolj prožno organizirati delo
• netipične oblike dela: avtorska in podjemna pogodba, začasno in občasno delo, delo upokojencev
• uporaba kolektivnih pogodb in novosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP)
Za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo poravnano članarino, je udeležba na seminarju brezplačna. Za nečlane znašajo stroški udeležbe 61 EUR z DDV, ki jih poravnate na osnovi izdanega računa ZZG Žalec.

"

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. POSPEŠEVANJE IZVOZA – POSLOVNI KONTAKTI V OKVIRU MEDNARODNEGA POSLOVNEGA KLUBA »DIASPORA GROUP«
KDAJ: 19.3.2014 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. KRIZA JE PRAVI ČAS ZA VSTOP NA ITALIJANSKI TRG
KDAJ: 27.3.2014 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
3. DELOVNA RAZMERJA, PROŽNEJŠE OBLIKE DELA IN KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
KDAJ: 8.4.2014 ob 13. uri v predavalnici ZZG Žalec, Levstikova 2, Žalec
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Ponudba OOZ Tržič – ugoden najem apartmaja
Po ugodni ceni lahko najamete apartma v Termah Olimia – Podčetrtek. Apartma je štiriposteljni, z ločeno
kuhinjo s kompletno opremo in skupni velikosti 30 m2.
Nahaja se v Vasi Lipa, na odlični lokaciji ob robu gozda
z lastno teraso. Mir in odmaknjenost vam bosta zagotovo pomagala «napolniti baterije«. Koristniki apartmaja
imajo 10 % popusta na karte za bazen – lahko pa iz-

koristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah
Olimia, ki so na voljo na OOZ Celje. Najem je možen
tudi za dan, dva ali vikend. CENA NAJEMA APARTMAJA: sezona A : 29 € / nočitev in sezona B : 24 € / nočitev. Več informacij najdete na spletni strani http://
www.ooz-trzic.si/apartma.html oz. jih dobite na telefonski številki 031/ 365 - 842 OOZ Tržič.

Poiščite svojo poslovalnico v prenovljenem spletnem
katalogu Moj obrtnik
Ne potrebujete svoje spletne strani, sedaj vas Google
najde v katalogu Moj obrtnik. Preverite svoje podatke in si jih brezplačno posodobite. Postali ste vidni!
Mnogi obrtniki in podjetniki
se zavedajo izjemne moči interneta in del denarja namenijo predstavitvi na spletu,
mogoče celo spletnemu oglaševanju. Veliko pa je še vedno
takšnih, ki imajo zaenkrat dovolj dela in se z internetom nimajo časa ukvarjati. Za te smo
poskrbeli v OZS s katalogom
Moj obrtnik, saj lahko dobro
dopolnjena predstavitev nadomesti samostojno spletno
stran, za katero je treba odšteti kar nekaj denarja.

spletni katalog

izdelkov in storitev

Katalog izdelkov in storitev članov OZS Moj obrtnik smo prenovili in vključili vanj vsa podjetja, ki se ukvarjajo
z obrtnimi in podobnimi dejavnostmi. A le člani OZS si lahko svoje podatke brezplačno posodobite, popravite, dodate slike, opišete svoje izdelke in storitve, dodate odpiralni čas, napoveste posebne akcije
ipd. Katalog vsako posodobitev, pa tudi napoved posebne akcije še posebej bogato nagradi, saj v tem
primeru poslovalnico izpostavi na prvi strani, s tem pa tudi spletni iskalniki to poslovalnico lažje in hitreje najdejo. Uporabnikom, ki iščejo v katalogu Moj obrtnik, je na vstopni strani na voljo iskalnik s številnimi
kategorijami (filtri) za bolj ali manj omejeno iskanje. Dodan je tudi interaktivni zemljevid (Google zemljevid) z
označeno lokacijo obrtnika.
Katalog si lahko uporabniki brezplačno naložijo tudi na svoj pametni telefon. Ko najdejo obrtnika, ga lahko
takoj pokličejo, mu pošljejo elektronsko sporočilo ali pa izpišejo pot do poslovalnice. Bistvo mobilne aplikacije
je lokacijska vezanost, kar pomeni, da uporabnik ob iskanju ponudnika določenega izdelka ali storitve dobi
rezultate svojega iskanja razvrščene glede na oddaljenost od svoje trenutne lokacije. Če ste torej član, pa si
podatkov v katalogu Moj obrtnik še niste dopolnili, nikar ne čakajte predolgo! Izkoristite prodajno pot,
ki vam jo ponujamo v okviru članarine!
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014
ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)
Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ,
če je BZO nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*

Do vključno
9.403,92**
*****783,66

Prehodni davčni
podračun

Referenca

3,5 PP***
5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

121,47

826,33

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

122,91

717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

1,56

10,66

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Minimalna letna plača za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP
****Znesek zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in
povečanj davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %
****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec.

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!

MAREC 2014

9

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec FEBRUAR 2014
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna
bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2013 1.544,85 €. 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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec februar 2014 upoštevajte 20 delovnih dni - skupaj 160 ur.

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 € (Ur.l. RS 25/2013), nakazati na
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika – 44008
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %
od PP) v znesku 8,09 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v znesku 24,27 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,17 € nakazati 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/.

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:

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
735,83 €
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 €
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
2.819,09 €
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
2.477,03 €
študenta-letno
Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2014
dalje znaša 789,15 € (Ul.RS 7/2014).
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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)

Znesek povračil
stroškov od
1.8.2008 dalje

Znesek povračil
stroškov
do 31.7.2008

5,54 €
0,69 €
0,15 €

6,12 €
0,76 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

0,29 €

0,37 €

3,13 €

4,49 €

3.443 €

4.063 €

0,18 €

Zneski regresa za prehrano med delom

na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur.l. RS
92/2013), uporablja se od 1.1. 2014

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (uradni list RS 76/08)

6,12

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

6,56%

0,53%

Prisp. delodajalca za ZZ

Prisp. za poškodbe pri delu

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

354,09

318,22

PRISPEVKI SKUPAJ

531,13

5,56

2,78

0,83

1,95

2,78

1,39

1,39

187,01

7,37

91,21

88,43

338,56

123,05

215,51

1.390,37

90 % PP

708,15

7,41

3,71

1,11

2,60

3,70

1,85

1,85

249,34

9,83

121,61

117,90

451,40

164,06

287,34

1.853,82

120 % PP

885,20

9,27

4,63

1,39

3,24

4,64

2,32

2,32

311,67

12,28

152,01

147,38

564,26

205,08

359,18

2.317,28

150 % PP

1.062,23

11,12

5,56

1,67

3,89

5,56

2,78

2,78

374,01

14,74

182,42

176,85

677,10

246,09

431,01

2.780,73

180 % PP

1.239,27

12,97

6,49

1,95

4,54

6,48

3,24

3,24

436,34

17,19

212,82

206,33

789,96

287,11

502,85

3.244,19

210 % PP

Nad
Nad
Nad
Nad
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
do vključno do vključno do vključno do vključno
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74

DŠ pomeni davčna številka zavezanca											
*Povprečna bruto plača za december 2013 (PP), v EUR (končni podatki)											
**Minimalna letna plača za leto 2012											
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)											
****Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013, v EUR											
Zavezanec plača prispevke do 17. 3. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

3,72

0,56

1,30

1,86

0,93

0,93

124,67

4,91

60,81

58,95

225,70

3,15

0,47

1,10

1,58

0,79

0,79

122,91

4,84

59,95

58,12

192,16

82,03

143,67

926,91

Skupaj drugi prisp.

SI19 DŠ42005

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ45004

SI19 DŠ44008

69,84

122,32

913,91

789,15

60 % PP

Nad
Nad 9.156,72
18.305,64
do vključno
do vključno
18.305,64***
27.458,46

1,86

SI56
011008881000030

SI56
011008881000030

SI56
011008883000073

SI56
011008882000003

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

Do vključno
9.156,72**

1,57

0,06%

Prisp. delodajalca za zaposl.

Skupaj prispevki za zaposl.

0,14%

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.

0,10%

Prisp. zavarovanca za starš. var.

Skupaj prispevki za ZZ

6,36%

Prisp. zavarovanca za ZZ

Skupaj prispevki za PIZ

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni
podračun

Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

Bruto zavarovalna osnova v EUR

1544,85*

1.416,32

14,83

7,41

2,22

5,19

7,42

3,71

3,71

498,68

19,65

243,22

235,81

902,81

328,13

574,68

3.707,64

240 % PP

Nad
64.069,74

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2014 (vključeni v zavarovanje pred 31.12.2013, če jim še ni bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)
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PONUDBA ZA OBJAVO OGLASOV V KATALOGU

OB 45. LETNICI OOZ CELJE
Na OOZ Celje bomo ob 45. letnici delovanja izdali poslovni katalog obrti in podjetništva, ki bo izšel v juniju 2014 v nakladi 1.000 izvodov. V uvodu kataloga bo prostor namenjen predstavitvi zbornice in občin,
predstavljeno bo delo in projekti v zadnjih petih letih. V nadaljevanju kataloga bo prostor za oglaševanje,
kjer se lahko predstavite s svojim oglasom.
Katalog bo posredovan vsem članom OOZ Celje, občinam na področju, ki ga pokriva zbornica, drugim
OOZ, na razpolago pa bo tudi na sedežu zbornice. Vabimo vas, da v katalogu sodelujete z oglasom.
Dimenzije oglasov v katalogu ob 45. letnici OOZ Celje:
1/1 160 x 216 mm (celostranski, pokončen)
1/2

160 x 106 mm (polovica strani, ležeč)

1/4

78 x 106 mm (četrt strani, pokončen)

1/8

78 x 51 mm (osmina strani, ležeč)

Oglas za predstavitev podjetja v biltenu nam dostavite najkasneje do petka, 9. maja 2014.
Oglas naj bo v pdf formatu, pošljite ga na e-mail: martina.recnik@ozs.si.

"

NAROČILNICA
PODJETJE/S.P.:
SEDEŽ:
KONTAKTNA OSEBA:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON:

FAX:		

GSM:

E-POŠTA:

Naročamo reklamni oglas v velikosti:
50,00 €
p 1/8 strani color
1
p /4 strani color
80,00 €
p 1/2 strani color 150,00 €
p 1/1 stran color 300,00 €
V cenah ni zajet DDV.
Prosimo vas, da na naročilnici označite izbrano velikost reklamnega oglasa! Izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do petka, 9. maja 2014. Oglas naj bo v pdf formatu, pošljite ga na e-mail:
martina.recnik@ozs.si.
Kraj in datum:

"
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Podpis in žig:

