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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

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.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga
e-izvršbe zoper enega dolžnika. 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.).

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 – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO
Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, 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 800 izvodov.
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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 1061-10/10 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.

spletni katalog

izdelkov in storitev
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VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. NA POTI NOVIH PRILOŽNOSTI IN IZZIVOV…
v sredo, 26.11.2014, ob 18. uri
Vabimo vas, da se udeležite dogodka, kjer boste imeli možnost predstaviti svoje ideje pobude, pričakovanja za nadaljnje sooblikovanje dela zbornice, hkrati pa vam bomo predstavili prednosti članstva in ugodnosti
našega skupnega projekta Mozaik podjetnih. Na dogodku vas bodo že vključeni partnerji projekta informirali o
možnostih prihrankov na različnih področjih.
Program dogodka:
I.
Sprejem udeležencev
II.
Predstavitev aktivnosti OOZ Celje v letu 2014
III.
Predstavitev ugodnosti Mozaika podjetnih ter partnerjev
 KOVA d.o.o. Celje: ugodnost za poslovne storitve na področju varnosti
 Telekom Slovenije d.d.: cenejše mobilne telekomunikacijske storitve
 Erste card, d.o.o.: kartica Mozaik podjetnih Diners Club vas poleg osnovnega brezgotovinskega poslovanja z odloženim plačilom razvaja še z drugimi ugodnostmi
 Big Big Bang, d.o.o.: ugodnosti pri nakupu avdio-video izdelkov, računalništva, izdelkov bele tehnike
in telekomunikacij
 Kompas d.d.: cenejša potovanja in počitnice
 Zavarovalnica Triglav, d.d.: ugodnosti pri sklepanju zavarovanj
Po dogodku vas vabimo na druženje s pogostitvijo.

"

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si
ali po faxu (03) 425 22 71).

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

E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1. NA POTI NOVIH PRILOŽNOSTI IN IZZIVOV…
KDAJ: 26.11.2014 ob 18. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

Nove ugodnosti za člane OOZ Celje – imetnike kartice
Mozaik podjetnih
Od novembra 2014 dalje imajo člani OOZ Celje možnost izkoristiti dodatne ugodnosti, ki jih
nudi Rdeči križ Slovenije, in sicer:
Rdeči križ SLovenije Območno združenje Celje

10 % popust na izobraževanje in izpit iz prve pomoči za
gospodarske in negospodarske družbe

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in
napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
Število partnerjev kartice MOZAIK PODJETNIH se nenehno povečuje, s tem pa tudi možnosti in priložnosti za koriščenje
ugodnosti za člane. Aktualne informacije si lahko preberete na spletnem naslovu http://www.mozaikpodjetnih.si/.
NOVEMBER 2014
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Agencija AJPES vzpostavila Register zavezancev za informacije
javnega značaja
AJPES na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja vodi Register zavezancev za informacije javnega
značaja (RZIJZ). Podatki iz registra so javni in prosto dostopni od 17.10.2014 dalje. Vpogled v podatke o zavezancih
za informacije javnega značaja je brezplačen.
V RZIJZ se vpišejo naslednji zavezanci za informacije javnega značaja:
• vsi zavezanci na podlagi 1. člena ZDIJZ: državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter
• zavezanci na podlagi 1. a člena ZDIJZ - gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali pri katerih osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji.
Register najdete na spletnem naslovu:
http://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Zavezanci_za_informacije_javnega_znacaja.

Za delodajalce na voljo tri milijone evrov za sofinanciranje
kadrovskih štipendij
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra 2014 na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale od šolskega/
študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov.
Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1.1.2014 in prinaša na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne novosti razpisa so vsakoletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost zaposlitve najkasneje v enem mesecu od zaključka izobraževanja, za katerega
je delodajalec prejemal sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar
najdlje do vključno 31. marca 2015. Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani
sklada: http://bit.ly/1z3wdJJ.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na telefonski
številki 01 434 15 85 oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si.

NOVO – eVročanje obvestil o davčnih pobotih preko
portala eDavki
Po novem bo FURS obvestilo o izvršenih pobotih in spremembah na kontih (v nadaljevanju Obvestilo) pošiljal tudi
preko portala eDavki. V prehodnem obdobju, od 3.11.2014 do konca decembra 2014, bodo Obvestila posredovana
tako po klasični poti kot preko portala eDavki. Prehodno obdobje se bo zaključilo 1.1.2015, ko bodo vsi zavezanci
Obvestila prejemali le še preko portala eDavki.
Za namen dodatnega obveščanja o prejemu Obvestila preko portala eDavki FURS poziva, da sporočite elektronski naslov. To uredite prek portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov (eVročanje –
POS). Ker se prehodno obdobje pošiljanja Obvestil po klasični poti in preko portala eDavki izteče konec decembra
2014 priporočajo, da sporočite elektronski naslov za obveščanje čim prej. Pri tem opozarjajo, da bodo zavezanci, ki
so vključeni v sistem eVročanja, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli Obvestilo v portal eDavki. Več o tem lahko preberite na naslednji povezavi: http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/
SeznamDokumentovEVrocanje.pdf.
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OOZ Celje podpisala partnerski sporazum
v okviru projekta SPIRIT

Podpis partnerskega sporazuma
(foto: T.Štinek)

Udeleženci dogodka (foto T.Stinek)
Konec prejšnjega leta je bil na spletnih
straneh Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013 (www.si-hr.
eu) objavljen seznam pogojno odobrenih projektov čezmejnega sodelovanja,
ki so jih prijavitelji pripravljali že aprila
2012, med odobrenimi je moč najti tudi
projekt z akronimom SPIRIT in daljšim
naslovom Šole in podporne institucije
za razvoj malih in srednjih podjetij in
obrtnikov ter prenos inovacij in znanja.
Skupni nadzorni odbor, katerega člani
so predstavniki obeh sodelujočih držav
- Slovenije in Hrvaške – ter predstavnika
Evropske komisije, je 18.12.2013 odobril
39 projektov, ki se bodo sofinancirali iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
228 prispelih vlog kaže na izjemen interes za sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja. Pretežni del prispelih
vlog se navezuje na razvoj podjetništva,
socialno integracijo ter varstvo okolja.
VEČ O PROJEKTU SPIRIT:
Med izbranimi projekti bomo lahko na
območju Savinjske regije spremljali izvajanje projekta z akronimom SPIRIT in
daljšim naslovom Šole in podporne
institucije za razvoj malih in srednjih
podjetij in obrtnikov ter prenos inovacij in znanja. Projekt v partnerstvu
izvaja 5 institucij iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: Srednja strokovna šola
Varaždin, Šolski center Celje, Razvojna agencija Sotla, Območna obrtnopodjetniška zbornica Celje in Agencija
za razvoj Varaždinske županije v vlogi
vodilnega partnerja. Projekt ima skupen cilj: izboljšanje konkurenčnosti
malih in srednjih podjetij ter obrti v
obmejnih regijah Slovenija in Hrva-

ške, z izvajanjem skupnih dejavnosti
za izboljšanje programov poklicnega
izobraževanja, pretokom informacij o
možnosti kariere in vzpostavitev podpornih storitev za MSP.
Izvajanje projekta se je uradno pričelo
18. decembra 2013 in traja 18 mesecev. Vrednost projekta je 251.152,35
€; od katere je 85 % nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, 10 % sredstev na slovenski strani
izvajanja projekta doda RS iz lastnega
proračuna, medtem ko 5 % vrednosti
projekta zagotovi vsak od partnerjev v
svojem deležu. Z izvedenim projektom
SPIRIT naj bi se na projektnem območju
izboljšala konkurenčnost malih in srednjih podjetij in obrtnikov, skupne aktivnosti na čezmejnem območju naj bi
doprinesle tudi k izboljšanju, večji prepoznavnosti in popularizaciji strokovnih
programov srednjih šol, hkrati pa naj bi
bil projekt vir informacij o možnostih
ustanavljanja lastnih podjetij in kot takšen pomagal tudi pri razvoju podjetniških idej.
IZVEDENE AKTIVNOSTI:
V sklopu analize je bila opravljena analiza trga dela na slovenski in hrvaški strani
projektnega območja. V analizi trga dela
na čezmejnem območju se je izkazalo,
da je nujno potreben poudarek na širšem povezovanju znanj in spretnosti, na
primer menedžerskih znanj s spretnostmi trženja in znanji s področja informacijske tehnologije, ter tudi na povezovanju različnih znanj, mehkih veščin in
vseživljenjskem učenju.
Skupni zaključki analize:

• podjetniki iščejo kadre z znanji iz
več različnih področij, za kar pa je
potrebna tudi prilagoditev izobraževanja,
• potrebna je kohezija med poklicnim
izobraževanjem in potrebami trga
dela, zato je prilagoditev učnih načrtov in programov nujna,
• potreba po vzpostavitvi možnosti
priznavanja in potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja,
• v izobraževanju je potrebnega več
praktičnega usposabljanja in učenja
za življenje,
• večji pomen je potrebno dajati
usmerjanju osnovnošolcev v poklicno izobraževanje (ter jih usmerjati
predvsem v poklice, ki jih bodo lahko opravljali v lokalnem okolju).
Naslednja aktivnost, ki smo jo izvedli v
projektu in bi lahko bistveno pripomogla k uresničevanju zgoraj navedenih
poudarkov analize, je razvoj in realizacija tako imenovanega train the trainer
programa. 40-urno usposabljanje trainthe-trainer s področja podjetništva je
bilo izvedeno za 10 naših učiteljev, ki so
v nadaljevanju projekta izvedli 40-urno
podjetniško delavnico za 20 dijakov. Na
podlagi teh aktivnosti smo izdelali Katalog znanja za program Podjetništvo, ki
ga bomo uporabljali tudi po zaključku
projekta.
Če omenimo še prihajajoče aktivnosti:
snemanje primerov dobrih praks – ViTV
oddaje o uspešnih podjetnikih, razvoj
modela za individualno svetovanje
MSP-jem in obrtnikom, delavnice in
ostale spremljajoče aktivnosti, ki so
potrebne za realizacijo projekta.

NOVEMBER 2014
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»Izbira poklica-izziv za prihodnost«
OOZ Celje zaključuje že sedmo leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in
Vojnik. 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.
V sredo, 19.11.2014, bomo ob 11. uri v prostorih OOZ Celje na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu
pregledali izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Uvodno besedo bo podal predsednik OOZ Celje g. Gracer,
vodja projekta mag. Tatjana Štinek bo predstavila celoten projekt in novosti na področju štipendiranja, sekretarka
OOZ Celje ga. Martina Rečnik pa bo predstavila potek izvajanja UPI krožkov v šolskem letu 2014/2015 ter podala izhodišča za sodelovanje tudi v prihodnje.

2. konferenca ženskega podjetništva - »Podjetnost je
ženskega spola«, Maribor
Predsednica sekcije obrtnic in podjetnic pri OOZ Celje ga. Alenka Vodončnik se je udeležila letošnje konferen-

Foto: arhiv dogodka
ce o ženski podjetnosti »Podjetnost
je ženskega spola«, ki je potekala
5.11.2014 v hotelu City v Mariboru.
Konferenca je naletela na izjemen
odziv, saj jo je obiskalo več kot 200
udeleženk; s svojimi izdelki in storitvami se je predstavilo več kot 50
razstavljavk in razstavljavcev. Celodnevni dogodek, ki je bil brezplačen
za udeleženke, je bil izjemna prilo-

žnost za izmenjavo izkušenj
in sklepanje
poslovnih
sodelovanj.
Pobudnice
konference
so bile Perle –
Regijski svet
poslovnih žensk in podjetnic.

Partner kartice Mozaik podjetnih - KOMPAS D.D.
Kompas je uveljavljeno mednarodno turistično podjetje
in ena najuglednejših blagovnih znamk slovenskega gospodarstva. V potovalni industriji nastopa že od leta 1951
let in v letošnjem letu Kompas »praznuje potovanje dolgo
že 63 let«. Bistvo uspeha je predvsem poslovna filozofija,
da le najbolj kakovostne storitve ustvarjajo zadovoljne
potnike in da izpolnitev ter preseganje pričakovanj kupcev prinaša dolgoročne poslovne uspehe. Za slovensko
gospodarstvo je to zelo pomembno. Kompas skrbi za to,
da se turistična Slovenija predstavlja v najboljši luči, na
prijazen in profesionalen način. Glavne dejavnosti so:
- lastna produkcija (touroperaterstvo) počitnic in potovanj,
- veleprodaja oz. grosiranje,
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- maloprodaja (lastni programi in paketi, hotelske rezervacije, letalske,
ladijske, trajektne vozovnice, posredovanje pri vizumih), zavarovanja;
najem vozil in plovil; vstopnice za
športne in kulturne prireditve),
- receptiva (incoming).
V sklopu lastne produkcije in receptive so tudi vse
poslovne storitve: sejmi, poslovna srečanja, motivacijska oziroma »incentive« potovanja, kongresi, priprava individualnih aranžmajev, prodaja letalskih vozovnic in hotelskih storitev posameznikom, poslov-
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nim naročnikom, pa tudi proračunskim porabnikom.
Prednosti sodelovanja s Kompasom lahko strnemo v
naslednje točke:
- Časovni prihranek: Čas, ki ga zaposleni v podjetju porabi za iskanje in zbiranje ponudb, je skrčen na kontakt
z eno osebo, skrbnikom v Poslovnem centru, vsi zahtevki, povpraševanja, naročila so usmerjeni v en vstopni kanal, kar zmanjšuje možnost napak in omogoča
pozitivne sinergične učinke.
- Garancija ekonomsko najugodnejše ponudbe: Nedvomno podjetja gledajo na stroške. Poslužujejo se
nizkocenovnih prevoznikov, velikokrat se na pot odpravijo kar z avtomobilom namesto z letalom, bolj pozorni so pri stroških hotelske namestitve. Pri optimizaciji stroškov igrajo vlogo predvsem naše dolgoletne izkušnje in poznavanje trga, kamor gost potuje. Kompas
ima več deset podjetij po Evropi, zato so zaradi lastne
poslovne mreže pri cenah lahko zelo ugodni.
- Garancija kakovosti: Svoja naročila zaupate podjetju
z več kot 60-letno tradicijo in izkušnjami. Zavezani smo
k visoko kakovostnim storitvam ter k najvišjim standardom servisiranja strank.

- Podpora v tujini: Kompas ima svoje poslovanje močno razvejano preko mreže lastnih podjetij in predstavništev v tujini, kar zagotavlja tudi v tujini vselej popoln
servis (prevoze, hotelske rezervacije, asistenco in drugo). Kompasova mednarodna mreža potnikom zagotavlja dodatno varnost ter maksimalno pomoč v primerih, da potniki le-to v tujini potrebujejo.
Na podlagi sodelovanja z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije nudijo posebne pogoje vsem imetnikom kartice Mozaik podjetnih, in sicer:
- 7% popust na počitniške aranžmaje na področju Mediterana in Jadrana
- 5% popust na potovanja in izlete po Evropi in Križarjenja
- 5% popust na potovanja in izlete iz katalogov Skrivnostne dežele in Sanjska potovanja
- 5% popust na smučanje in aranžmaje v Sloveniji
Pokličite nas v Maribor in z veseljem vam bomo svetovali
pri vašem poslovnem potovanju ali počitnicah za družino. Kontakti: Poslovalnica Maribor, Titova 2a, 2000 Maribor, e:pošta: maribor@kompas.si, telefon: 02 234 69 50.

Sekcija tekstilcev

Kolektivna znamka »Izdelek slovenske obrti«
Člani sekcije tekstilcev pri OZS so razmišljali, kako bi skupno označevali izdelke, narejene v Sloveniji. V tekstilni dejavnosti namreč zadnja leta v stroki opažajo velik upad, kar vodi k zmanjševanju zaposlenih in zapiranju poslovnih
subjektov. Vdor tekstila z Bližnjega vzhoda in Kitajske se iz leta v leto stopnjuje in neposredno ogroža kvalitetne slovenske tekstilne izdelke. Z novo kolektivno znamko želijo slovenski tekstilci dolgoročno graditi prepoznavnost
slovenskih tekstilnih izdelkov in informirati potrošnike o prednostih nakupa slovenskega tekstila. Osnovni
namen znamke je razlikovanje tekstilnih izdelkov slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda in
Kitajske. Sekcija želi, da čimveč članov pridobi pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, in
označil svoje izdelke in storitve, bodisi z obešanko bodisi z nalepko. Nosilec in lastnik blagovne znamke Izdelek slovenske obrti je OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za intelektualno lastnino kot kolektivno znamko.
Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki je v svojem vsebinskem in organizacijskem smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe krovne
organizacije. Znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna oblika,
ki ponazarja svet in je prav tako del celostne podobe krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako
za kvaliteto - quality.
Člane vabimo, da si pridobite pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti« in označite
svoje izdelke z znamko »Izdelek slovenske obrti«. Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne
znamke »Izdelek slovenske obrti«, kriterije za delo strokovne komisije, vlogo in cenike ter celostno podobo najdete
naspletnem naslovu : http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatekstilcev/BlagovnaznamkaIzdelekslovenskeobrti.aspx. Dodatne informacije: Adrijana.poljansek@ozs.si ali preko telefonske številke 01 58 30 826.

6. novembra 2014 so na modnem dogodku v Nami v
Ljubljani razkrili ambasadorko blagovne znamke
Izdelek slovenske obrti, ki je postala vrhunska slovenska oblikovalka Maja Štamol. Blagovna znamka
Izdelek slovenske obrti označuje kakovostne tekstilne
izdelke, ki so v celoti izdelani v Sloveniji, sekcija tekstilcev pri OZS pa jo je registrirala z namenom, da bodo

potrošniki lažje razlikovali tekstilne izdelke slovenskih
oblikovalcev od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda
in Kitajske.
Maja Štamol je dejala, da se je za ambasadorstvo odločila, ker verjame, da lahko le s skupnimi močmi in
povezovanjem rešimo slovensko tekstilno obrt. »Vza-
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jemno sodelovanje, ne samo v tekstilni industriji, ampak tudi v drugih
panogah, daje pozitivne rezultate. V
mojih kreacijah in modnih dodatkih
je prisotno sodelovanje z ključavničarjem, ki je sicer znan po izdelavi
štedilnikov, zame pa izdeluje pasove
in osnova za torbice, s kovačem, s
plastičarji, čevljarji. In to bi moral biti
moto vseh slovenskih rokodelcev,«
je še pojasnila Maja.
O Maji Štamol

Vir foto: OZS

Maja Štamol Droljc je priznana in
uveljavljena slovenska oblikovalka, ki ustvarja v svojem Ateljeju za
oblikovanje oblačil v Žalcu. Največ

pozornosti v prvi polovici leta namenja maturantskim in poročnim
oblekam, njena glavna odlika pa je
pristen stik z vsako naročnico, kar
omogoči tudi izdelavo vrhunske
obleke. Poleg kreacij za posebne
priložnosti pa iz njenega ateljeja
prihajajo tudi drugi unikatni izdelki,
poslovna oblačila pa tudi dnevna
moda za zahtevnejše naročnice.
Njen slog je eleganten minimalizem, njene kreacije pa vedno med
opaženimi. V desetih letih njenega
ustvarjanja je sodelovala na številnih dogodkih, razstavah, sejmih,
modnih revijah. Maji Štamol Droljc
je modno oblikovanje več kot le poklic.

Sekcija kovinarjev in sekcija elektro dejavnosti
– priložnosti za poslovno sodelovanje
V podjetju ELTI d.o.o. iz Gornje Radgone iščejo kooperante kovinarske in elektro
stroke. V kovinarski dejavnosti iščejo podjetnike, ki imajo CNC stružnice, CNC rezkalne, upogibne, prebijalne stroje in laserski in vodni razrez, varjenje kovinskih konstrukcij.
Materiali, ki jih uporabljajo, so jekla in vse barvne kovine. Velikokrat iščejo izdelovalce jeklenih konstrukcij za antenske
stolpe. Tu so mišljeni posamezni segmenti stolpov in nadgradnja le teh. Deli iz jekla so predvsem vroče cinkani. Ob
dostavi zahtevamo certifikate materialov in merilne protokole vročega cinkanja ter certifikate varilcev. Vse se dela po
načrtih naročnika – podjetja ELTI d.o.o.
V elektro dejavnosti pa iščejo predvsem tiste podjetnike, ki bi servisirali njihove stroje ob morebitnih elektro
okvarah.
V podjetju ELTI d.o.o. vabijo vse podjetnike, ki so zainteresirani za poslovno sodelovanje, da jih kontaktirajo. Za dodatne informacije je na voljo g. Branko Domanjko, tel: 02 5643 208, fax 02 5643 222, e-pošta: branko.domanjko@elti.com, več o podjetju pa najdete na spletni povezavi www.elti.com.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
Spoštovani člani – imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH!
									
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
Celodnevne vstopnice bazen + savna

Cena/kom
17,50 €

Veljavnost
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.

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!
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NAPOVEDUJEMO SEMINAR V DECEMBRU …
1. OPTIMIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2013 Z UPOŠTEVANJEM VSEH SPREMEMB DAVČNE
ZAKONODAJE IN KAJ NAS NA DAVČNEM PODROČJU ŠE ČAKA V LETU 2014?
v torek, 16.12.2014, ob 10. uri
Na seminarju bomo izvedeli, kako ob upoštevanju spremenjene in dopolnjene davčne (Zdoh-2, ZDDPO-2, ZDDV1) kot tudi postopkovne (ZDavP-2) zakonodaje na najbolj optimalen način sestaviti davčno bilanco za leto 2013.
S primeri iz prakse bodo predstavljene različne možnosti zakonitega uveljavljanja stroškov – davčno priznanih
odhodkov poslovanja, ki so podlaga za optimiranje davčne bilance. Pogovorili se bomo tudi o vaših problemih s
področja davčnih predpisov, na katere naletite pri svojem vsakdanjem delu.
Seminar bo izvedla: Dunja Verbajs, dipl. oec (UNI), davčna svetovalka z licenco DIZI
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097,
LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
2. USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA PRVO POMOČ NA DELOVNEM MESTU – ZBIRAMO PRIJAVE
Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalca obvezuje zagotoviti, da je v delovnem procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisotna oseba, usposobljena za izvajanje prve pomoči. Pri izvajanju del, kjer
iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, zakon delodajalcu nalaga, da zagotovi za nudenje
prve pomoči usposobljeno osebo na 20 delavcev (Ur. list RS št. 136/06, 22.12.2006, Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu).
Usposabljanje za prvo pomoč na delovnem mestu izvaja Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Celje, s katerim smo podpisali pogodbo, na osnovi katere lahko člani OOZ Celje in pri njih zaposleni delavci koristijo
popust.
Cena osnovnega tečaja znaša z izpitom 87,50 € na tečajnika. Za člane OOZ Celje velja 10 % popust, tako da
znaša cena tečaja z izpitom 78,75 € (DDV ni obračunan, ker RK OZ Celje ni DDV zavezanec).

"

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@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. OPTIMIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2013 Z UPOŠTEVANJEM VSEH SPREMEMB DAVČNE ZA KONODAJE IN
KAJ NAS NA DAVČNEM PODROČJU ŠE ČAKA V LETU 2014?
KDAJ: 16.12.2014 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA PRVO POMOČ NA DELOVNEM MESTU
KDAJ: O TERMINU, KI BO ZNAN NAKNADNO, VAS BOMO OBVESTILI
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Kratkotrajno delo ožjih družinskih članov po novem
Sredi meseca avgusta se je začel uporabljati novi Zakon
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, razen
nekaterih določb v zvezi z osebnim dopolnilnim delom,
ki se začnejo uporabljati v začetku leta 2015. Inštitut t.i.
kratkotrajnega dela na podlagi katerega se je v legalne
okvire spravila občasna pomoč ožjih družinskih članov,
ki v manjšem obsegu lahko priskočijo na pomoč manjšemu podjetniku je bil že v stari zakon umeščen predvsem
na pobudo OZS. Na ta način se je zagotovo povečala
fleksibilnost, po drugi strani pa se ni po nepotrebnem
procesiralo takšnega dela kot prekršek. Novi zakon, pri
sprejemanju katerega je bila aktivna tudi OZS, še dodatno razširja krog ožjih družinskih članov, ki pridejo
v poštev za takšno obliko dela v mikrodružbi ali zavodu
z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, in sicer ga lahko
opravljajo:
- zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
- zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene
osebe,
- oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali
zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti
do prvega kolena,
- starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja
ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika
ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.
Brat ali sestra torej ne prideta v poštev, prav tako ne vnuki
in stari starši !
Obstaja pa dilema, ki se bo najbrž razjasnila šele sčasoma
in sicer, ali se tovrstno kratkotrajno delo lahko opravlja tudi
pri “popoldanskem s.p.-ju, ki nima nikogar zaposlenega ali
zgolj pri tistem s.p.-ju, ki je zavarovan iz naslova opravljanja
dejavnosti. Čeprav je predlagatelj zakona izpostavljal, da
takšno delo pride v poštev le v malem podjetju, v katerem
je vsaj eden polno (in ne pavšalno) zavarovan bodisi na
podlagi zaposlitve ali iz naslova opravljanja dejavnosti, pa
iz definicije pojma “samozaposlena oseba” ni nedvoumno

razvidno, da tega ne more uporabiti “popoldanec” brez
zaposlenih, saj se kot samozaposlena oseba v smislu tega
zakona smatra fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost.
Takšno delo je tudi po novem zakonu brezplačno in omejeno na maksimalno 40 ur mesečno. Še naprej je o takem
delu potrebno voditi dnevno evidenco, ki jo podpišeta
oba na začetku in koncu delovnega dne. Za izvajanje
nadzora delodajalec hrani evidenco še dve leti (prej le 1
leto) po prenehanju opravljanja dela osebe, ki je to delo
opravljala. Kot novost kaže omeniti, da se takšnega
dela, ki ga bremenijo le pavšalni prispevki v višini
4,58 € mesečno ne prijavi več na upravni enoti, ampak se opravi zgolj prijava v zdravstveno zavarovanje
z obrazcem M12 na enotah ZZZS.
Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in
počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi
o varnosti in zdravju pri delu.
Iz vprašanj članov v zadnjem obdobju ugotavljam, da
se zgoraj opisano kratkotrajno delo občasno zamenjuje
s sorodstveno pomočjo, kar pa nikakor ni dopustno. Ta
oblika pomoči je zamenjala prejšno določbo o delu v
lastni režiji. Resda posameznik na tej podlagi lahko pomaga širšemu krogu sorodnikov, npr. tudi bratu, sestri,
nečaku, stricu, teti, tastu, tašči, zetu, snahi ipd., toda po
drugi strani je nujno pri tem vedeti, da pride sorodstvena
pomoč v poštev le med fizičnimi osebami, nikakor pa ne
kot pomoč gospodarskemu subjektu, ne glede na velikost le-tega. Takšne sorodstvene pomoči torej ne more
biti deležna niti mala družba niti mali s.p., četudi ima
manj kot 10 zaposlenih.
Podobna omejitev velja tudi za sosedsko pomoč, saj je
tudi le-ta možna le med fizičnimi osebami oz. sosedi posamezniki pod pogojem, da med njimi obstaja določena
bližina v smislu prebivanja ter, da med njimi ni sklenjene
pogodbe in je delo opravljeno brez plačila!
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., Svetovalec SC OZS

NOVA SPLETNA STRAN

w w w.ooz- celje.si
Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran, kjer boste našli mnogo koristnih
informacij o delu in ponudbi zbornice ter mnogo drugih vsebin, ki vam bodo v pomoč pri
vašem poslovanju.
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Glede na vse več vprašanj članov ali si lahko plačujejo tudi višje prispevke, kot jim je določeno na podlagi zavarovalne osnove v obvestilu, smo pridobili dodatno informacijo iz Generalnega davčnega urada v Ljubljani.
Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je
določena na podlagi doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od katere pač želi prispevke plačevati. To je tudi podrobno
navedeno v navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca:http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013
109&stevilka=3972. Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju ZO ni potrebno, svojo odločitev o tem
samozaposleni sporoči tako, da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje ZO ter od te obračuna prispevke.
										
Zdenka Bedekovič, OZS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2014

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****

Do vključno
9.403,92**
MP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60
% od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

Prehodni davčni
podračun

Referenca

3,5 PP***

783,66

5.331,13

913,91
121,47

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

826,33

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%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

4,84

28,25

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

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

DŠ-42005
1,57
res ugodnoSI19na
počitnice3,13

10,66

Skupaj prispevki za starš. var.

Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI56 011008881000030

Seznam potovanj in počitnic na:

21,32

mozaikpodjetnih.si/pocitnice
316,86
2.036,49

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s 5. odstavkom 145. člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osnove,
preračunane na mesec in znižane za 30%
**** Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v
zavarovanje zavarovan po enaki
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je
je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 17.11. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!

NOVEMBER 2014

11

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec OKTOBER 2014
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna
bruto plača v RS za mesec AVGUST 2014 1.516,93 €. Najnižja
bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS
12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2013 je
34,54 % (Ur.l. RS 24/2014). Količnik za preračun neto osnove v bruto
osnovo znaša 1,52765.

Prehrana

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja letu 2014 (Ur.l. RS št. 108/2013):

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 1.4.2014
dalje v višini 31,85 € (Ur.l.RS 25/13, 20/14), 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 €

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

Pri obračunu prispevkov za mesec oktober 2014 upoštevajte 22
delovnih dni in 1 praznik - skupaj 184 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12
€ na dan (Ul. RS 76/08).

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,36 € nakazati na PDP
ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
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

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

