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V prihajajočih
decembrskih dneh
informacije
vam želimo prijetne in vesele praznike!

Letnik: XX.

Vsebina:

l

Naj bo leto 2016 polno novih izzivov,
spletanja stikov, poslovnih uspehov,
ustvarjalnih in inovativnih podvigov.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

DECEMBER 2015
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Nagovor predsednika

3

Priznanje OOZ Celje ob
10.letnici e-Vem

6

17. humanitarno tekmovanje
slikopleskarjev
8
Visok jubilej
g. Franja Podbregarja

9

Obračun prispevkov in plač 11

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
Internet: http://www.ooz-celje.si
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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 700 izvodov.
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Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051
326 730) namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.:
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 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 28036 m2 981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov
(obrazec VKR)
lahko kupite tudi na OOZ Celje
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.
Cena vezane knjige računov znaša:
•
4,00 € z DDV/kos za člane
•
5,49 € z DDV/kos za nečlane

OBVESTILO

Obveščamo vas, da v četrtek, 31.12.2015, na
OOZ Celje ne bo uradnih ur.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Spoštovane članice, spoštovani člani naše zbornice!
Zdi se mi, da se vsako leto končuje hitreje kot prejšnje, to
pa ne velja za naše zahteve, ki smo jih predlagali resornim
ministrstvom in vladi na letošnjih Dnevih obrti in podjetništva na Bledu. Že kar nekaj let, ko sem član Upravnega odbora OZS, vedno znova povzdigujem glas na naših
sejah, naj vendarle naredimo nekaj za naše članstvo, kar
bo imelo pravi efekt. Ne bom rekel, da se ni nič naredilo,
vendar članstvo pričakuje več od doseženega.
Na tem mestu moram omeniti predvsem to, da smo se
socialni partnerji, ko smo podpisovali sporazum, soglasno odločili in imeli potrdilo vlade, da v roku dveh let ne
bo nobenih dodatnih obremenitev gospodarstva. Vendar
še ni minilo niti pol leta, pa je že bil v parlamentu sprejet zakon o minimalni plači, ki govori o tem, da se morajo
prejemnikom minimalne plače, ki opravljajo nočno in praznično ter nedeljsko delo, dodatki v višini 50 % obračunati
na minimalno plačo. Še slabše je pri regresnih zahtevkih,
kjer se pogovori niso premaknili z mrtve točke. Podobna
zadeva je z upokojevanjem in nadaljevanjem opravljanja dejavnosti. Nobenih razlik ni na področju davkov, saj
še vedno ni določenih olajšav pri investicijah, posebej v
zgradbe. Še vedno čakamo na spremembe Zakona o delovnih razmerjih, nič boljše ni pri uvajanju vajeniškega sistema izobraževanja.
Tudi pri uvedbi davčnih blagajn nismo dosegli nič, saj je
to že tretji ukrep finančnega ministrstva po pobiranju več
davka po fiskalnih blagajnah in vezanih knjigah računov,
Skratka, obrt in podjetništvo je v očeh vlade očitno še
vedno zadnja struna na kitari in dokler ne bomo pričeli z učinkovitim pritiskom na vlado, tu predvsem mislim
na sprožitev ustavnih sporov, mislim, da bo vse skupaj
podobno boju z mlini na veter. Moje mnenje je, da nam
ne pomaga nobena stavka, nobena zapora cest, saj s tem
škodimo sami sebi in širšim ljudskim množicam, v katerih
očeh smo še vedno izkoriščevalci, čeprav dajemo delo ve-

likemu delu aktivnega prebivalstva v Sloveniji!
Kot sem pred dvema letoma zapisal, se je naše članstvo
po uvedbi prostovoljnega članstva zmanjšalo za več kot
tretjino, vendar pa obstoj zbornice zaenkrat ni vprašljiv.
Tega se zavedamo vsi tisti, ki v zborničnem sistemu prepoznamo skupen močnejši in organiziran nastop proti
vsem tistim, ki odločajo o naši usodi. Upam, da bodo sčasoma to spoznali tudi tisti, ki so se odločili za izstop, saj je
nedopustno in nenormalno, da se nekateri v svojem delovnem in prostem času borimo za pravice vseh, ne glede na to, ali za to plačujejo članarino ali ne. Sam se bom
še vedno zavzemal za uvedbo obveznega članstva na ta
način, da se bo lahko vsak gospodarski subjekt prostovoljno odločil, kje bo član. To pa bo navsezadnje odvisno
od tega, kakšno podporo in ugodnosti mu bo določena
organizacija nudila.
Upam, da nam politiki ne lažejo preveč, ko govorijo o
okrevanju slovenskega gospodarstva, saj ga obrtniki še
ne čutimo, razen ob pogledu na nove ukrepe vlade, ki
govorijo o obveznih davčnih blagajnah in o novih davčnih obremenitvah gospodarstva. In iz vsega tega lahko
zaključimo, da se bomo lahko samo skupaj uprli vsemu
temu, kajti vsak posameznik ne bo sam dosegel nič.
Pa da ne bo vse izzvenelo negativno, naj vam prihajajoči prazniki prinesejo predvsem mir, toplino in ljubezen, v
Novem letu 2016 pa vam želim veliko poslovnih uspehov
s čim manj obremenitvami in nasmehom na ustnicah ob
pogostejšem videvanju na naši Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje
Predsednik
Miran Gracer

Davčne blagajne so že tu!
Imate vse potrebno za izdajo računa po novem?
Davčne blagajne bo treba uporabljati od 2. januarja 2016.
Tisti ki želijo, lahko davčne blagajne uporabljajo že od 1.
decembra 2015. Vsem, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne, svetujemo, da jih v praksi preizkusijo že
decembra 2015, ki je neke vrste prehodno ali poskusno
obdobje in ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, to
je 2.1.2016. Do 27.11.2015 je 5.899 različnih zavezancev
prevzelo 7.005 namenskih digitalnih potrdil, ki so nujno
potrebna za delovanje davčne blagajne. Kdo mora uporabljati davčne blagajne? Uporabljati jih morajo zavezanci,
ki izpolnjujejo vse tri naštete pogoje hkrati:

• morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev,
• morajo voditi poslovne knjige in evidence,
• za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini (bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica,
ček itd.)
Kaj je treba urediti za namen izdajanja računov iz davčnih
blagajn?
Za izdajo računa z uporabo elektronskih naprav mora
imeti zavezanec naslednje stvari:
• ustrezno elektronsko napravo (računalnik, tablica, paDECEMBER 2015
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metni telefon, registrska blagajna),
prilagojeno programsko opremo za izdajo računov,
tiskalnik za izpis računov,
dostop do interneta,
namensko digitalno potrdilo (je brezplačno in se prevzame prek eDavkov)
• obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži
izdani račun,
• interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi
oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (vzorci so objavljeni na
spletni strani FURS),
•
•
•
•

• pred prvo izdajo računa morajo FURS-u sporočiti podatke o poslovnih prostorih (to storijo s pomočjo oz.
preko davčne blagajne)
• za primer okvare elektronske naprave rezervna vezana
knjiga računov, ki jo je potrebno pred izdajo računa iz
vezane knjige računov potrditi na e-Davkih.
Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov
morajo najpozneje 2. 1. 2016 v poslovnem prostoru na
vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem
kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (obvestilo).

Mini blagajna - brezplačna aplikacija za davčno
potrjevanje računov za zavezance, ki izdajo malo
računov
Za izdajanje računov z uporabo Mini blagajne bodo morali zavezanci zagotoviti le internetno povezavo s FURS
in elektronsko napravo (računalnik ali tablica ter tiskalnik), ki bo to omogočala. Ker tudi v tem primeru veljajo
vsa pravila in obveznosti glede uporabe elektronske naprave za izdajo računov, bodo zavezanci morali pridobiti
namensko digitalno potrdilo (ki je brezplačno), sporočiti
FURS podatke o poslovnih prostorih in izpolnjevati vse
druge obveznosti, ki izhajajo iz določb zakona. Bo pa
moral zavezanec način izvajanja potrjevanja računov
vnaprej določiti z internim aktom in ne bo mogel v istem
poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za
izdajo računov in vezane knjige računov.

Izdajanje računov preko Mini
blagajne ne bo
avtomatizirano v
takšni meri, kot
je avtomatizirano izdajanje računov preko klasičnih programov za blagajniško poslovanje. Ni npr. predvideno,
da bi ta aplikacija omogočala izdelavo šifranta artiklov,
zato bo potrebno posamezne postavke računa vnašati
ročno. Aplikacija bo omogočala le izdelavo osnovnih
poročil o izdanih računih. Z uporabo Mini blagajne ne
boste imeli stroškov.
Vir: spletna stran FURS.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil
javni poziv za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah
za šolsko/študijsko leto 2016/2017
Sklad je 30. novembra 2015 objavil javni
poziv delodajalcem za
oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
za šolsko/študijsko leto
2016/2017. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2016.
Namen javnega poziva je:
• zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji 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
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•

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 2016/2017 so v skladu s 112. členom
Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) dolžni oddati
vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom
2016/2017.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 Iz-
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menjevalnice. Navodila kako oddati potrebo najdete na
spletni strani www.sklad-kadri.si.
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 2016, 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 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro;
• Razvojna agencija savinjske regije d.o.o., Barbara Kač
Kadunc e-pošta: barbara.kac@rasr.si.
(vir: spletna stran Sklada).

Aktualno javno povabilo ZRSZ - Prvi izziv 2015
(www.ess.gov.si)
Na javno povabilo lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče
v vzhodni Sloveniji, so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi na ZRSZ ter
se ne izobražujejo ali usposabljajo. Z javnim povabilom ZRSZ omogoča zaposlitev
2.859 mladim brezposelnim, za najmanj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas (oziroma za krajši delovni čas v
skladu z odločbo o invalidnosti, pri čemer se vam izplača sorazmerni del subvencije).
Subvencija 7.250 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 15 mesecev, s
3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je odprto do porabe letnih sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.

Aktualno s področja davčne zakonodaje
Vlada se je odločila, da glede na zelo negativne odzive
javnosti na osnutke predlaganih sprememb Zakona o dohodnini (Zdoh2) in Zakona o davku od dohodka pravnih
oseb (ZDDPO-2) oz. t.i. »mini davčne reforme«, s katerimi naj bi se znižale davčne olajšave za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost in pravne osebe, prav tako naj bi se
spremenil način obdavčevanja kapitalskih dobičkov za
ves čas imetništva kapitala, odstopa od napovedanih
sprememb vse dotlej, dokler se ne bodo za gospodarstvo našle sprejemljive rešitve.
Seznanjam vas z informacijo, da je Državni zbor
18.11.2015 potrdil vsebino novele ZDDV-1I, ki bo stopila v veljavo s 1.1.2016. Z novelo je določeno, da bosta stopnji DDV 9,5% in 22% ostali v veljavi kot trajen ukrep. Za
čas do konca leta 2015 je uporaba teh stopenj zapisana
v ZUJF. Na podlagi novele ZDDV-1I, bodo začele veljati
s 1.1.2016 tudi poenostavitve obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu, vendar se bodo te določbe zaradi
potrebne prilagoditve informacijskih sistemov davčnih
zavezancev in davčnega organa začele uporabljati šele
s 1.7.2016.

Z novelo se torej spreminja 77. člen ZDDV-1 in določa, da
davčnemu zavezancu, prejemniku blaga, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji pri uvozu blaga ni treba
plačati DDV kot da bi bil uvozna dajatev, temveč ga plača
preko obračuna DDV za davčno obdobje, ko je nastala
obveznost obračun DDV od uvoza blaga. To pomeni, da
zavezanec ne bo več »zalagal« plačila DDV.
V teh primerih mora davčni zavezanec:
• obračunani DDV od uvoza blaga izkazati v obračunu
DDV;
• plačati DDV v roku, v katerem mora predložiti obračun
DDV;
• v trenutku uvoza davčnemu organu zagotoviti vsaj naslednje informacije: svojo ID za DDV (slovensko) in
davčno osnovo (38. člen ZDDV-1), davčno stopnjo in
znesek DDV.
S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov, bo davčnemu organu omogočeno razlikovanje med tistimi davčnimi zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje za obračunavanje
DDV od uvoza blaga preko obračuna DDV in tistimi, ki
bodo še naprej dolžni plačevati DDV, kot da bi bil uvozna
dajatev (preko carinske deklaracije).
DECEMBER 2015
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Kljub spremembam, bodo po 1.7.2016, DDV kot uvozno
dajatev še vedno plačevali:
• mali davčni zavezanci;
• osebe, ki niso davčni zavezanci;
• davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in niso
identificirani za namene DDV v Sloveniji oziroma ne
imenujejo davčnega zastopnika, identificiranega za
namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za

plačilo DDV od uvoza.
Kot izhaja iz zgoraj navedenega, bodo poenostavitev lahko uporabljali tudi zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji
in bodo identificirani za namene DDV v Sloveniji oz. bodo
imenovali davčnega zastopnika, ki bo solidarno odgovoren za plačilo DDV.
							
		
Dunja Verbajs, davčna svetovalka

OOZ Celje prejela priznanje ob 10. obletnici državnega
poslovnega portala e-Vem
V okviru Evropskega tedna podjetništva se je 5.11.2015
ob 10. obletnici poslovnega portala e-Vem na OOZ Celje odvijal »Dan za podjetne«. Dogodek je potekal v soorganizaciji in sodelovanju Ministrstva za javno upravo,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javne
agencije SPIRIT, OZS, GZS, AJPES, FURS, ZRSZ in ZZZS,
upravnih enot in drugih točk Vem.

S priznanjem Min.za javno upravo: od leve S.Zupanc,M.Rečnik,T.
Štinek (arhiv OOZ Celje)

V dopoldanskem delu sta zbrane svetovalce in druge
predstavnike Vem točk iz celotne Savinjske regije nagovorila predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer in direktorica AJPES mag. Mojca Kunšek. Na delovnem srečanju, ki
ga je moderirala ga. Dominika Sambolič iz Javne agencije SPIRIT, so svetovalci izmenjali izkušnje iz področja dela
z e-Vem portalom ter podali predloge in pobude za nadaljnji razvoj in nadgradnjo celotnega projekta. Vsi so se
strinjali, da je zelo pomemben osebni kontakt z uporabniki ter možnost lokalnega dostopa do posamezne točke
Vem. Poudarili so tudi pomen strokovnosti in usposobljenosti referentov ter njihovega kontinuiranega izobraževanja, kar je pogoj za izvajanje nalog na kvalitetnem
nivoju, pri čemer pa bi bilo nujno potrebno sistemsko in
dolgoročno urediti tudi financiranje Vem točk. Predstavnica Ministrstva za javno upravo je predstavnikom vsem
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Vem točk v Savinjski regiji čestitala ter jim predala posebne zahvale.
Popoldanski del dogodka je bil namenjen tistim, ki jih
podjetništvo zanima, potencialnim in obstoječim podjetnikom, mladim oziroma vsem, ki razmišljajo o vstopu v
podjetništvo. Obiskovalcem so bila na voljo osebna svetovanja, ki so se odvijala v štirih sklopih: Razmišljam, Začenjam, Poslujem in Zapiram. Svetovalci iz FURS, AJPES,
ZZZS, ZRSZ, OOZ Celje in Šolskega centra Slov. Konjice
-Zreče so jim podali informacije o začetku ali zaključku
poslovanja, pogojih za opravljanje dejavnosti, davkih in
drugih finančnih obveznostih, zaposlovanju, pripravi poslovnega načrta ter o drugih aktualnih poslovnih vprašanjih. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetništvu
sta predstavili RASR, Razvojna agencija savinjske regije,
d.o.o. Celje in Inkubator savinjske regije, d.o.o. Celje.
Medtem se je v dvorani preko 100 udeležencev udeležilo okrogle mize, kjer sta uspešna podjetnika predstavila
svoji karierni poti in podjetniške izkušnje. O motivih za
vstop v podjetništvo, ovirah, priložnostih ter izkušnjah s
podpornim okoljem sta govorila:
- samostojna podjetnica ga. Alenka Vodončnik – Agencija Ave Celje in
- g. Blaž Zafošnik iz podjetja Viar d.o.o. Celje - podjetje,
ki mu je uspel prodor na tuje trge, zmagovalec MOS-ovih talentov.
Ga. Vodončnik se od leta 2003 ukvarja s poslovnim svetovanjem in sodeluje v projektih na različnih področjih
tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju. Kot je
povedala, se je v zadnjih letih zgodilo veliko sprememb,
danes je na voljo veliko različnih informacij, lažje je poslovati, a je na trgu velika konkurenca. »Zelo pomemben v
podjetništvu je osebni kontakt, poštenost in lojalnost do
poslovnih partnerjev, kar se na dolgi rok zagotovo obrestuje,» je prepričana in dodaja, da je potrebno poslovne
odnose vzdrževati in negovati.
V podjetju VIAR d.o.o so razvili 3D očala za virtualno resničnost in z njimi prodrli tudi v tujino, trgu pa ponujajo računalniške igre za promocijske namene po meri
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Predstavniki točk Vem Savinjske regije (foto MJU)

naročnika. Zaposleni v podjetju imajo znanja z različnih
področij in se tako dopolnjujejo, največji izziv pa vidijo
v nenehnih spremembah in prilaganju, in kot je povedal
g. Zafošnik: »Podjetnik se ne sme zaljubiti v svojo idejo,
ampak mora biti ves čas odprt in na preži za novimi poslovnimi priložnostmi.
Poslovno okolje bo vedno bolj turbulentno, zato je zelo
pomembno, da se je podjetnik nenehno pripravljen učiti.« Oba podjetnika sta poudarila, da podjetništvo ni služba, ampak način življenja, pri čemer pa je zelo pomembna podpora družine.
OOZ Celje je že od samega začetka delovanja portala
- 10 let - največja Vem točka v Savinjski regiji z največjim obsegom opravljenih storitev na področju podpore podjetništvu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali
obdržati status Vem točke, pri čemer imamo podporo
vseh občin, ki jih pokrivamo: MOC ter občin Dobrna,

Vojnik in Štore, kakor tudi podporo RASR – Razvojne
agencije Savinjske regije in ORP Osrednje celjsko.
Nekaj statističnih podatkov o portalu e-VEM:
E–Vem nudi ključne informacije za uspešen začetek poslovanja, 38 elektronsko podprtih postopkov, ki se nadgrajujejo, razvijajo pa se tudi novi postopki. E- Vem zajema informacije o pogojih za 464 reguliranih dejavnosti in
498 reguliranih poklicev, vse storitve e – Vem pa so brezplačne. V desetih letih je preko portala e-Vem bilo oddanih 1,7 mio vlog, od tega 160.617 vlog za ustanovitev
podjetja. e-Vem ima 40.000 registriranih uporabnikov.
Leta 2009 je portal prejel nagrado Združenih narodov za
odličnost na področju javne uprave in v mednarodnem
prostoru velja za primer dobre prakse poenostavitve poslovnega okolja. Zaradi e-Vem imajo poslovni subjekti na
letni ravni milijon šesto tisoč EUR prihranka (Enotna metodologija za merjenje stroškov SMC).

Zaključek projekta
»Izbira poklica - izziv za prihodnost 2015«
OOZ Celje je zaključila že osmo leto izvajanja projekta, ki
ga podpirajo Mestna občina Celje ter 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. Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem
določenih poklicnih profilov, med katerimi so na prvem
mestu obrtni in tehnične stroke, zato smo si v projektu
zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse
leto 2015, sodelovali so naši člani obrtniki in podjetniki
ter ZRSZ OS Celje. Izvedenih je bilo skupno 35 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter 719 osnovnošolcev
in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z
delavnicam in zelo obiskane okrogle mize z gosti - našimi obrtniki in podjetniki. V letu 2015 smo povečali število
dogodkov za 11 v primerjavi z letom 2013, saj je izvedbo

dodatnih dogodkov šolam na svojem področju omogočila Mestna občina Celje. Učence in njihove starše smo
seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi,
potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi
poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujoče šole v projektu pa smo tudi obvestili o
možnosti obiska Ulice obrtnikov, ki je bila drugič v okviru
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in večina šol iz
lokalnega okolja se je udeležilo predstavitve osmih poklicev tudi na tem dogodku.
V sredo, 18.11.2015 smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja, pregledali
izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim
DECEMBER 2015
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Udeleženci dogodka (foto S.Zupanc)

je sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik predstavila celoten projekt in novosti na področju štipendiranja. Vodja
projekta mag. Tatjana Štinek je spregovorila o krožku
Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki ga v tem
šolskem letu izvajamo drugič v celjskih osnovnih šolah.
Iz prvega leta v drugo se je povečalo število krožkov za
dva in prav tako število vključenih šol. Izvedeni projekti osnovnošolcev v preteklem letu so imeli poudarek na
tem, da živijo v Celju. Predstavila je še možnosti glede
nadaljevanja projekta Festivala izobraževanja in zaposlovanja ter podala informacijo o predstavitvi vseh projektov, ki se dotikajo promocije poklicev, ustvarjalnosti,
podjetnosti in inovativnosti in odličnem vtisu le-teh na
ministrico za izobraževanje in državno sekretarko v sklopu posveta na Šolskem centru Celje, ki je potekalo zadnji
dan oktobra.
Člani OOZ Celje, ki so v izvajanju projektov predstavili
svoje poklice ter karierne poti in se jim posebej zahvaljujemo so:
• Katarina Hohnjec – Hoby les, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
• Matija Čretnik – Frizer Matija Mirage Matija Čretnik s.p.

• Krešimir Antolič- Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p.
• Petra Železnik Ivič s.p.
• Dominik Ocvirk za Pekarno Geršak d.o.o.
• Dušan Zavšek s.p.
• Alenka Vodončnik – Agencija Ave, Alenka Vodončnik
s.p.
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo, da so del uspešno izvedenih projektov, podali so
svoja mnenja in pobude za sodelovanje tudi v prihodnje.
Predvsem so izpostavili, kako je pomembno sodelovanje
šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom ter pomembnostjo prihoda ljudi iz prakse v šole. Učenci in starši namreč pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev
in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva. Šole si želijo še več takšnih dogodkov v šolskih klopeh, zato so celjske šole z navdušenjem sprejele širitev
projekta navzdol po vertikali ter možnost sodelovanja
v projektu Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci. Vsi
sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne
šole ter predstavnici ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo.

17. humanitarno tekmovanje slikopleskarjev Slovenije
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je letošnje 17. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije organizirala v pomurski
regiji, in sicer v Splošni bolnišnici Murska sobota, ki v 27.
občinah kot osrednji javni zdravstveni zavod nudi zdravstveno oskrbo kar 125.000 prebivalcem.
V bolnišnici je bilo na delu 106 humanitarnih slikopleskarjev, med njimi tudi 32 udeležencev iz Češke, Madžarske,
Avstrije, Velike Britanije in Slovaške, kar daje tekmovanju
tudi mednarodni pridih. Bilo je 16 tekmovalnih ekip, torej 32 mojstrov slikopleskarjev, ki so prenovili 16 enako
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velikih bolniških sob, v humanitarnem delu pa je med 54
domačimi in 20 tujimi mojstri in pomočniki sodelovalo
še 18 dijakov, bodočih slikopleskarjev, ki so poskrbeli za
barvanje hodnikov in drugih pomožnih prostorov. Vsi, ki
so sodelovali v akciji, so na večerni slovesnosti prejeli priznanja za njihovo humanitarno delo, med njimi tudi dolgoletni predsednik sekcije in upokojeni član OOZ Celje
Milan Pestotnik in njegov sin Jure Pestotnik ter ekipa
Slikopleskarstva Andrej Miran Roškarič s.p. Prostovoljcem se je pridružilo 11 županov iz pomurske regije, ki so
svojo podporo projektu izkazali tudi z zavihanimi rokavi
in z valjčki v rokah.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Z leve: M. Pestotnik, B. Meh, M.Roškarič in Jože Sitar
(foto Roškarič)

Prejemniki priznanj (foto M.Roškarič)

»Državno tekmovanje slikopleskarjev je z leti preraslo v
enega največjih in najbolj odmevnih humanitarnih projektov v državi,» je poudaril Branko Meh, predsednik OZS:
»To tekmovanje je pomembno za stanovsko druženje in
je hkrati tudi odličen primer uspešnega sodelovanja slovenskih podjetij z obrtniki, ki znajo združiti moči tudi na
tako obsežnem humanitarnem projektu.« OZS jih vsako
leto izvaja v eni od večjih javnih ustanov, ki je nujno potrebna prenove in ima hkrati na voljo dovolj enako velikih
prostorov, da omogoča praktično izvedbo tekmovanja.
Tako se slikopleskarji iz vse Slovenije vsako leto selijo v
drugo regijo in v enem dnevu prenovijo prostore bolnišnic, vrtcev ali šol, pridružijo pa se jim tudi tisti mojstri
slikopleskarji, ki humanitarno pomagajo prenoviti še vse
druge vezne in pomožne prostore, da lahko ustanova v
enem dnevu res dobi novo, povsem svežo podobo.

tovili kar 1.500 litrov barv in premazov iz družine JUPOL.
Njihovi arhitekti so pred tem pripravili vse barvne študije,
ki so podlaga delu slikopleskarjem, saj morajo zmešati
prave odtenke, da prostori res zasijejo pravih barvah. Dobrodelnost stanovske organizacije s tako z izjemno množično udeležbo slikopleskarjev je v slovenskem prostoru
vedno lepo sprejeta in odmevna, izračun pa je pokazal,
da tudi ta letošnji projekt, pri katerem slikopleskarji s svojim delom prispevajo dobro polovico vrednosti projekta,
krepko presega 60.000 evrov. Rezultati tekmovalnega
dela:
1. mesto: slikopleskarstvo Avgust Sreš s.p., Murska Sobota,
2. mesto: Roškarič Miran s.p., Slikopleskarstvo Andrej,
Celje, slikopleskarja Roškarič Tomaž in Noner Franci,
3. mesto: slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Markovci

Humanitarno akcijo že vseh 17 let podpira podjetje JUB,
ki zagotovi vse potrebne barve in premaze ter nastopa
v vlogi generalnega sponzorja akcije. Letos so za barvito
prenovo 2.500 kvadratnih metrov stenskih površin zago-

Ekipi člana OOZ Celje Slikopleskarstvu
Andrej, Miran Roškarič s.p., čestitamo
za osvojeno 2. mesto!

Krojač Franjo Podbregar v svoj šopek let dodal 80. cvet
Četrto novembrsko nedeljo dopoldne se je na Mariborski cesti v Celju
zbrala pisana druščina ljudi, ki so bili
namenjeni v delavnico mojstra Franja
Podbregarja, da mu voščijo za njegov
80. rojstni dan. V zbrani družbi so bili
predsednik OOZ Celje gospod Miran
Gracer, zaposlene v strokovni službi
zbornice, častni član OOZ Celje gospod Franc Stropnik, prijatelji, upokojeni obrtniki in obrtnice – stanovski
kolegi tako iz tekstilne kakor tudi iz
drugih dejavnosti ter vajenke, ki jim
je v preteklosti predajal svoje znanje.
Gospod Franjo Podbregar, krojaški
mojster, se je za ta poklic odločil natančno na svoj 14. rojstni dan. Krojaško delavnico je odprl njegov oče

Franc leta 1923 in gospod Franjo je
nekaj veščin krojaškega poklica spoznal že v otroških letih, zato mu odločitev ni bila težka. Obiskoval je triletno
poklicno šolo za krojače, nato se je še
eno leto šolal za mojstra in leta 1961
opravil mojstrski izpit iz obrti moškega in ženskega krojaštva ter tako
postal obrtni mojster. Samo praktični
del izpita je trajal 8 dni, v tem času
pa je moral izdelati moško obleko ter
ženski kostim. Gospod Podbregar se
spominja: »V letih po vojni je bilo zelo
težko dobiti blago, zato smo oblačila
šivali iz vojaških plaščev. Ker v trgovinah ni bilo konfekcije, je tudi povpraševanje bilo veliko in imeli smo veliko
strank. A to niso bili le bogatejši ljudje, ampak tudi delavci, ki so lahko s

svojo plačo normalno preživeli svoje
družine, ne pa tako kot danes, ko jih
veliko ne more.« Nekaj let sta v delavnici delala skupaj z očetom, po njegovi upokojitvi pa je delavnico leta 1963
prevzel sam.
V najboljših časih je bilo dela za leto
vnaprej, zaradi odlične kvalitete ročno izdelanih oblačil so na vrata trkale
vedno nove stranke. V povprečju je
imel v delavnici po 3 vajenke ter zaposlene po 2-3 pomočnice. Njegov
delovni čas ni bil omejen, saj je pogosto delal ponoči in ob vikendih, svoje
znanje pa je nenehno izpopolnjeval
na različnih tečajih v organizaciji šole.
Šival je tudi za znane osebe, kot na
primer za plesni par Škufca – VentuDECEMBER 2015
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Foto arhiv OOZ Celje

rini, za pisatelja Frana Roša, župana
Celja Jožeta Zimška. V Celju z okolico
je bilo takrat okoli 100 krojačev, ki so
vsi imeli zadosti dela in so bili spoštovani.
Družbeni sistem v tem času obrti ni
bil naklonjen, obrtniki niso bili priznani, davčna politika je bila zelo stroga,
zato so se obrtniki pričeli povezovati.
Sam je bil pobudnik združevanja obrtnikov v sekcijo tekstilcev leta 1958,
ki so se takoj ob ustanovitvi leta 1969
pridružili Obrtnemu združenju Celje.
Od leta 1960 je pripravljal cenike za
tekstilno stroko, ki jih je potrjevala
država. Mnogo časa je posvetil delu
v obrtni zbornici, tako v Celju kot v
krovni organizaciji v Ljubljani: bil je
ustanovitelj sekcije tekstilcev pri OZS,
dolgoletni predsednik sekcije tekstilcev pri OOZ Celje, podpredsednik
in član upravnega odbora, poslanec
skupščine OOZ Celje in OZS, predsednik komisije za pripravniške izpite,
izven zbornice pa predsednik Krajevne skupnosti Gaberje. Še posebej je
bil aktiven na področju izobraževanja, kjer je zagovarjal vajeniški sistem.
Za svoje delo je prejel mnogo različnih priznanj in plaket, tako od OOZ
Celje in OZS kakor tudi od drugih
organizacij, med vsemi pa mu največ
pomeni priznanje OOZ Celje, ki ga je
leta 2004 imenovala za častnega člana. Na čas med stanovskimi kolegi
ima lepe spomine, še zlasti na delo
in druženje s tekstilci, ki so z željo po
znanju in spoznavanju novosti v stro-
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ki potovali v Pariz, London, Frankfurt,
Milano in v druga mesta. Ker so bili
povezani, so za obrtništvo naredili veliko koristnega, saj je sčasoma tudi država spremenila odnos do obrtnikov
ter izboljšala pogoje poslovanja.

drugih poklicih. Čeprav je že nekaj let
v pokoju, vsako jutro gre v delavnico,
tako kot nekoč.
Gospod Podbregar je ustanovitelj
Obrtne ulice v Muzeju novejše zgodovine v Celju, kjer obiskovalcem kot
demonstrator z veseljem predstavlja
poklic krojača. Ponosen je na častno
Valvasorjevo nagrado, ki jo je skupaj
z ostalimi demonstratorji prejel leta
2009.
Na njegovi obrtniški poti ga je ves čas
podpirala žena Betka, ki je, glede na
njegovo zaposlenost, več časa posvetila družini in njunim trem otrokom,
od katerih pa nihče ne nadaljuje družinske tradicije. Še posebej je vesel,
ko se doma zbere vsa družina in vnukinja zaigra na harmoniko.

Gospod Podbregar je krojač s srcem
in dušo, nikoli mu ni bilo žal, da se je
odločil za ta poklic, o katerem pravi:
»Krojač je zelo lep poklic, ki zahteva
ročne spretnosti, vztrajnost, potrpežljivost, natančnost, odgovornost,
smisel za oblikovanje in estetiko, zelo
pa je pomemben tudi odnos in spoštovanje do strank. Žalostno je, da
se v današnjih časih ta poklic več ne
ceni, zaradi poplave poceni tekstila
iz vzhoda so se večinoma zaprle tudi
krojaške delavnice, za šolanje pa se
odloča zelo malo mladih.« V delavnici
je delal 48 let in v tem času izučil 46 Gospodu Podbregarju želimo, da bi
vajenk, od katerih jih je zaradi upada njegov šopek let polepšalo še mnogo
tekstilne stroke večina našla delo v cvetov.

Franjo Podbregar (foto M.Rečnik)
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec november 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2015
1.522,07 €.. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila
2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna
stopnja davkov in prispevkov v letu 2014 je 34,72 % (Ur.l. RS
16/2015).
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2015 (Ur.l. RS št.
94/2014):

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 2015:
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

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. 2015 dalje znaša 790,73 € (Ul.RS
6/2015).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec NOVEMBER 2015
upoštevajte 21 delovnih dni - 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
1.4.2015 dalje v višini 32,20 € (Ur.l.RS 21/15), 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 8,18 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP)
v znesku 24,54 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,72 € 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/.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2015

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

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Delovniki

Prazniki

Skupaj

21
20
22
20
20
21
23
21
22
22
21
22
255

1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
1
6

22
20
22
22
21
22
23
21
22
22
21
23
261

Št. ur na
mesec
176
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca
2015 dalje
Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je
bila povprečna mesečna plača v letu 2014 1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih
plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za
potrebe pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 10,20
EUR in od zneska 800,93 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2015
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.523,18 EUR*

podračun

Referenca

54 % PP**

3,5 PP***

831,74

5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

128,92

835,59

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

1,66

10,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v aprilu 2015
se znesek izračuna: 54% od PP2014 1.540,25= 831,74 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15.12.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE
Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in
način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih
delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja. Na
podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega razmerja.
Nova XML shema z razširitvijo iREK, ki bo veljavna od 1.1.2016, je objavljena na spletni strani beta.edavki.
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