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AKCIJA ZA ČLANE OZS –
IMETNIKE KARTICE MOZAIK PODJETNIH:

informacije

Vsebina:

Ali je od nakupa vaše avtomobilske prve pomoči minilo več kot 5 let?
Ne plačujte kazni! Izkoristite izjemno priložnost: popust na prvo pomoč za avtomobiliste samo
za člane Mozaika podjetnih. 50 % popust: namesto 12,20 € vas bo komplet stal le 6,10 €.

l

V Tosaminih Belih štacuncah na Viru pri Domžalah, v Mariboru, v Ljubljani, v Kopru, Izoli,
Kranju, Jesenicah in v Idriji. Več na: http://www.tosama.si/aktualno/zadnja-novica

Akcija za Mozaik podjetnih velja do konca januarja 2015. Za pridobitev
popusta na prodajnih mestih pokažite člansko izkaznico.

l

l

l

l

Uporaba vezanih knjig
računov

3

Najnižje osnove za plačilo
prispevkov v 2015

6

Splošno o energetskih
izkaznicah
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Seminar – davčni
obračun za leto
2014

10

Obračun prispevkov in plač

12

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.

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.

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.

spletni katalog

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

izdelkov in storitev

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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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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Podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene s.p.-je
V uradnem listu RS št. 97/2014 je objavljena težko pričakovana novela Zakona o matični evidenci, za katero smo
si v zadnjih mesecih na OZS intenzivno prizadevali, pri
tem pa imeli podporo predvsem tudi v ZDUS in ZDOPS.
Kot rezultat zadevne zakonske rešitve kaže izpostaviti
predvsem podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z novim zakonom za 1 leto, torej do 31.12.2015.
Podaljšanje prehodnega obdobja ne velja za vse upokojene s.p.-je, ampak le za tiste upokojene s.p.-je, ki so pravilno izpeljali postopek t.i. izvzema iz zavarovanja po 18.
členu starega zakona ZPIZ-1.

čila pokojnine celo za 3 leta nazaj in plačila prispevkov
za 5 let nazaj, toda rok za uskladitev z novim zakonom je
31.01.2015. O tem, za koga velja in za koga ne velja podaljšanje prehodnega obdobja in kdo bo kljub vsemu moral
vračati pokojnino, smo z ZPIZ-om pripravili ustrezna pojasnila, ki jih lahko preberete v januarski številki Obrtnika. V
letu 2015 bo nujno spremljati, kako se bo razvijal proces
iskanja sistemske rešitve, ki jo je predlagala OZS, ministrstvo za delo pa ji načeloma ne nasprotuje in sicer, da bi vsi
s.p.-ji, tako tisti, ki so upokojeni po starem ZPIZ-1 kot tudi
tisti, ki se upokojujejo po novem ZPIZ-2, imeli možnost,
da kljub uveljavitvi celotne pokojnine obdržijo dejavnost.
Z zaustavitvijo postopkov ugotavljanja lastnosti zavaro- 							
Dušan Bavec, svetovalec OZS
vanca pa bodo nekateri upokojeni s.p.-ji oproščeni vra- 			

Uporaba potrjenih vezanih knjig računov namesto
paragonskih blokov
Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in po- plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje
slalo v javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o uskladimo.
vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo pričel uporabljati s 1.2.2015
Kako do vezane knjige računov
Ker Pravilnik začne veljati s 1.2.2015, v prodaji vezane
Kdo bo moral uporabljati vezano knjigo računov
knjige računov še ni. Izdal jo bo davčni organ ali jo bo
Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zave- zavezanec kupil v prosti prodaji pri založniku, ki bo lezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne raču- to izdal na podlagi dovoljenja davčnega organa. Ko bo
ne oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune vezana knjiga računov v prodaji, bodo uporabniki pravoizdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpo- časno o tem obveščeni, predvideva pa se, da bo to nekje
vedi računalniškega sistema ali izpada električne energi- v sredini januarja.
je. To pomeni, da morajo vezano knjigo računov nabaviti
tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune Kako pri FURS-u potrditi vezano kniigo računov
s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno Preko sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezapodprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ne knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal
ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2 ter omogoča sle- odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil.
dljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno Vsak, ki se za opisano ne bo poslužil sistema eDavkov, bo
spreminjanje podatkov o izdanih računih. Kot rečeno, ti obveznost opravil osebno na finančnem uradu.
zavezanci bodo morali napisati ročni račun, če bo blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije.
Kako bo FURS vodil evidenco vezane knjige računov
Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o
Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje
izdanih knjigah računov po posameznem davčnem zaPlačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, vezancu in bo vsebovala davčno številko, naziv ali ime
ki so v obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo zavezanca, naslov, torej sedež zavezanca ali stalno oz.
neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg začasno prebivališče, serijsko številko vezane knjige ratega se smatra, da gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo čunov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno
s plačilno ali kreditno kartico, s čekom in drug podoben številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.
način plačila, vendar se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane knjige računov, ker je Čas hrambe
plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi. Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hraTorej, ali bo v tem primeru potrebno napisati račun iz ve- nijo deset let.
Iztok Mohorič, svetovalec OZS
zane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za negotovinsko

JANUAR 2015

3

INFORMACIJE OOZ CELJE

Podaljšanje obdobja veljavnosti spodbude za delodajalce, ki
zaposlujejo mlajše brezposelne osebe, do 31. decembra 2015
V Uradnem listu RS št. 95/2014 z dne 29.12.2014 je objavljen Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV-A.
Z novelo ZIUPTDSV-A se podaljšuje obdobje veljavnosti spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb do 31.
decembra 2015. To pomeni, da bo delodajalec, ki bo v obdobju do 31. decembra 2015 sklenil pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve (ob izpolnjevanju tudi ostalih pogojev po
Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - ZIUPTDSV) oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca. Vir: www.fu.gov.si.

Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje
V ur.l. RS št. 95/2014 z dne 29.12.2014 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C, ki od 1. februarja 2015 dalje prinaša spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.
ZUJF-C, ki je pričel veljati 30.12.2014, uporablja pa se od
1.2.2015 dalje, prinaša naslednje novosti pri obveznih
dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov:
•

Uvedba polnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi
študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka
obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis): prispevek zavarovanca po stopnji
15,5 % obračuna in odtegne v breme prejemnika
dohodka, prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %
pa obračuna in plača na znesek dohodka.

•

•

Sprememba pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje: pooblaščena organizacija na
znesek dohodka po študentski napotnici obračuna
in plača prispevek delodajalca za poškodbe pri delu
in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % ter prispevek
delodajalca za zdravstveno zavarovanje po 55.a
členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ po stopnji 6,36 %.
Sprememba pri plačevanju koncesijske dajatve
od prejemkov iz naslova začasnega in občasnega
dela dijakov in študentov: namesto sedanje 23 %
dajatve, pooblaščene organizacije od 1.2.2015 obračunavajo dajatev v višini 16 %, od 1.1.2016 pa dajatev v višini 9,59 %. Vir: www.fu.gov.si.

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodka
iz oddajanja premoženja v najem za leto 2014
Zavezanci, ki so v letu 2014 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti
napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2015.
Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah
(npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.
Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem,
ki ima vir v Republiki Sloveniji. Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu
»Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«. Zavezanec za dohodnino od
dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne
podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. Vir: www.fu.gov.si.
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Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014)
in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list
RS št. 94/2014) se s 1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela. Najpomembnejše novosti:
• Posameznik, ki se od 1.1.2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, se mora priglasiti pri AJPES (prek spleta ali osebno na upravni
enoti).
• Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, AJPES javno objavlja na svoji spletni strani.
• Seznam del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, je določen v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (uradni list RS, št. 94/2014).
• Limit prihodkov, ki jih posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, lahko doseže v polletnem obdobju, je omejen z zneskom treh neto povprečnih plač
iz preteklega leta (glede na podatek o neto povprečni plači iz leta 2013 to znaša: 2.974,3 eur). Posameznik mora o doseženih prihodkih poročati do 10.7. za
prvo polletje in do 10.1. za drugo polletje, na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem
delu.
• Uvedba obveznega socialnega zavarovanja posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (7
eur) in prispevek za zdravstveno zavarovanje (2 eur)
se plačuje s pridobitvijo vrednotnice, ki velja za ko-

ledarski mesec, v katerem se opravlja delo. Vrednotnico se ob uveljavitvi novega sistema lahko pridobi
le na upravni enoti, kasneje pa bo možna pridobitev
tudi prek spletnega portala e-uprava.
Posameznik mora mesečno vse svoje dohodke iz
osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero
akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS.
Na podlagi dopolnitve 285. člena Zakona o davčnem
postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2H, ki velja od
1. 1. 2015 dalje), izplačevalec dohodka za osebno
dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec –
pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega
dela kupi nabrana zelišča ali gobe), nima obveznosti
izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja.
Plačnik davka ima v tem primeru obveznost dostave
podatkov o izplačanih dohodkih na letnem nivoju,
v skladu s 337. členom ZDavP-2, kar bo podrobneje
opredeljeno na podlagi spremembe in dopolnitve
Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

•

Posamezniki, ki imajo na dan 1.1.2015 priglašeno
osebno dopolnilno delo po starem sistemu, lahko to
delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na
dan 31.12.2014, po novem sistemu pa morajo priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30.6.2015.
V času do ponovne priglasitve lahko opravljajo dela,
ki so jih priglasili po starem sistemu, za legalno opravljanje teh del pa v tem obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov. Vir: www.fu.gov.si.

Število delovnih dni po mesecih v letu 2015
Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj

Št. ur na
mesec

Januar

21

1

22

176

Februar

20

0

20

160

Marec

22

0

22

176

April

20

2

22

176

Maj

20

1

21

168

Junij

21

1

22

176

Julij

23

0

23

184

Avgust

21

0

21

168

September

22

0

22

176

Oktober

22

0

22

176

November

21

0

21

168

December

22

1

23

184

255

6

261

2088

Skupaj
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Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost
od 1.1.2015 dalje
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane
na mesec (v nadaljevanju: PP).
Način določitve minimalne osnove za prispevke za zavarovance iz delovnega razmerja, samozaposlene osebe in družbenike od 1. 1. 2015 dalje je podrobneje razviden iz naslednje preglednice (vir: www.fu.gov.si.):
Vrsta
zavarovanca
Delavci v
delovnem
razmerju (14.
člen ZPIZ-2)

Najnižja osnova za plačilo prispevkov
- v letih 2015– 2017: 52 %
PP,
- v letu 2018: 54 % PP,
- v letu 2019: 56 % PP,
- v letu 2020: 58 % PP,
- v letu 2021: 60 % PP.

Za vsa izplačila od 1. 1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne
osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta,
za izplačila od 1.3. dalje pa znesek PP preteklega leta.
Določitev minimalne osnove za izplačila od 1. 1. do 28 .2. 2015
(glede na datum izplačila in ne glede na obdobje, na
katerega se nanaša plača in nadomestilo plače):
52 % PP2013 = 792,05 eur
Določitev minimalne osnove za izplačila od 1.3.2015 dalje:52 %
PP2014

Samozaposlene
osebe (15. člen
ZPIZ-2)

- v letu 2015: 54 % PP,
- v letu 2016: 56 % PP,
- v letu 2017: 58 % PP,
- v letu 2018: 60 % PP.
Najnižja osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60 % PP.

Družbeniki (16.
člen ZPIZ-2)

- v letu 2015: 65 % PP,
- v letu 2016: 70 % PP
- v letu 2017: 75 % PP,
- v letu 2018: 80 % PP,
- v letu 2019: 85 % PP,
- v letu 2020: 90 % PP.

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.
Določitev minimalne osnove za januar 2015:
54 % PP2013 = 54 % 1.523,18 = 822,52 eur (prisp. PIZ, ZSTV in
ZAP) 60 % PP2013 = 913,91 eur (prisp. ZZ).
Določitev minimalne osnove za februar 2015:
54 % PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP) 60 % PP2014 (prisp. ZZ).
Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.

Splošne informacije o energetskih izkaznicah
Ker je bilo v zadnjem času kar nekaj vprašanj na temo
energetskih izkaznic, predvsem glede prostorov, ki se oddajajo v najem, so na OZS pri Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno za to področje, poskušali pridobiti čim
bolj natančne informacije. Osnovna informacija, ki zanima
najbolj širok krog je ta, da za OBSTOJEČE NAJEME PRIDOBIVANJE ENERGETSKE IZKAZNICE NI POTREBNO. Torej, če
ima kdorkoli že nekaj časa sklenjeno najemno pogodbo in
jo bo z istim najemnikom podaljševal tudi za naprej, nima
na tem področju nobenih obveznosti. To seveda pomeni,
da bo po potrebi to potrebno tudi dokazati (stalno ali začasno bivališče, obstoječe najemne pogodbe,…).
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Energetske izkaznice so v osnovi namenjene temu, da pomagajo nekomu, ki se odloča npr. za najem ali nakup energetsko bolj učinkovitega prostora ali objekta. Za nekoga, ki
je npr. najemnik nekih prostorov že dalj časa, se lahko smatra, da te prostore dobro pozna in se lahko odloči za podaljšanje na podlagi svojih izkušenj (pojasnilo Ministrstva
za infrastrukturo). Trenutno je najbolj pereče oglaševanje
(za podajo ali najem), saj je z novim letom stopilo v veljavo
določilo Energetskega zakona, da se lahko (za prodajo ali
najem) oglašujejo samo objekti, ki imajo izdano veljavno
energetsko izkaznico (zagrožena globa je 250 eur) – torej
previdno z oglasi! Lastnik stavbe ali njenega posamezne-

INFORMACIJE OOZ CELJE
ga dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega
posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oglaševanju prodaje in najema
mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki
energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.
Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).
Obstajata dve vrsti energetskih izkaznic:
• Računska energetska izkaznica se izda za vse novo
zgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.
• Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe. Namesto merjene energetske izkaznice se lahko izda tudi računska energetska izkaznica, če
neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic
presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.
Ne glede na navedeno, pa se energetsko izkaznico izda
tudi ločeno za posamezni del stavbe (stanovanjsko enoto), kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov
omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Lastniki nepremičnin bodo skladno z novim Energetskim zakonom lahko oglobljeni zaradi
neupoštevanja zakonodaje na področju energetskega certificiranja stavb. Z globo v višini 250 eurov se za prekršek
kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če
pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela
stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali
posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice. Navedeno določilo se začne izvajati z 1.1.2015. Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem
kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske
izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela. Navedeno določilo se začne izvajati z 23. 03. 2015. Stavbe, ki
ne potrebujejo energetske izkaznice so:
• stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
• stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske
dejavnosti,
• industrijske stavbe in skladišča,
• nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
• enostavni in nezahtevni objekti

• samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno
površino, manjšo od 50 m².
Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo
v najem:
• lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju
obstoječe najemne pogodbe,
kar se dokazuje s prijavo stalnega
ali začasnega bivališča pred najemom.
• lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če sklene
najemno pogodbo za obdobje
krajše od 1 leta.
Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:
• za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja
graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem
se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih
stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le
pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih
lastnosti stavbe po PURES-u. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o
zanesljivosti stavbe.
Energetsko izkaznico lahko izdela neodvisni strokovnjak
za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno
licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico
lahko izdela na osnovi predpisanega obrazca ˝Zahteva za
izdelavo energetske izkaznice˝. Izdajo pa jo pravne osebe
z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva. Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in povpraševanja.
Na ceno posamezne izkaznice na nivoju objekta vpliva
popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost
sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost
lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih dejavnikov. Več o določanju cene si lahko preberete na spletni
povezavi ministrstva: http://www.energetika-portal.si/
podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/cenaenergetskih-izkaznic/.Ostale koristne informacije glede
energetskih izkaznic pa najdete na spletni povezavi ministrstva: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/. (povzeto po informaciji
J.Rozmana, OZS)

Sekcija za promet
V Nemčiji od 1.1.2015 prevozi blaga in potnikov samo, če imajo vozniki minimalno plačilo
Prejeli smo informacije, da je Nemčija sprejela predpis, po
katerem bodo morali vsi prevozniki, ki prevažajo blago ali
potnike (v, iz, preko ali v kabotaži) v Nemčiji dokazati,
da imajo njihovi vozniki zagotovljeno plačilo 8,5 EUR
bruto na uro. Kot ta trenutek razumemo, so to določilo dolžna upoštevati tako nemška in kot tudi tuja
podjetja, ki opravljajo prevoze na nemškem ozemlju.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije sta mnenja, da slovenski cestni prevozniki blaga in potnikov, ki prevažajo v mednarodnem
prometu izpolnjujejo pogoj, ki ga nalaga Nemčija glede
minimalnega plačevanja voznikov. Mnenje obeh zbornic
pa je, da je nemški predpis, ki naj bi veljal za vse prevoze
pravno in strokovno vprašljiv. Zaradi tega bosta zbornici
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tudi posredovali komisarki g. Violeti Bulc dopis o tej zadevi. Tudi Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
je v zvezi s predpisom Nemčije že izrazilo stališče, da je ta
zakonodaja problematična tudi iz vidika izvajanja nadzora nemških pristojnih organov in morebitnega vpliva na
konkurenčnost prevoznikov ter spoštovanja pomembnega načela EU, glede prostega pretoka storitev. Da pa kljub
temu ne bi prihajajo do problemov pri prevozih blaga in
potnikov v Nemčiji navajamo nekaj informacij, ki so pomembne za cestne prevoznike, ki bodo vozili v Nemčijo
po 1.1.2015. Tako naj bi bilo potrebno prevoznikom, da:
- kot dokazilo o spoštovanju določil nemškega predpisa,
nemški carini posredujejo načrt o poteh/dejavnostih za
največ 6 mesecev vnaprej na predpisanem obrazcu, ki je
objavljen na povezavi http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungenbei-entsendung_node.html - desno pod poglavjem
»Formulare zum Thema“ – 033037 (mobil) in to pa faxu,
ki je napisan na obrazcu;
- obrazec izpolnjujte natančno kar se tiče začetka potovanja, konec je lahko okviren;
- branžo (prevoz blaga ali potnikov) na obrazcu izberete
s pomočjo izbirnika na desni (kliknete na puščico v modrem)
- obrazec oddajajte pravočasno, v glavnem upoštevajte,
da posredujete obrazec preden vstopi voznik v Nemčijo;
- če bo v primerih suma nemška carina izvajala nadzor za nazaj, bo lahko zahtevala dokazila o izplačilih
voznikom in druge evidence o delovnem času se lahko hranijo na vašem sedežu podjetja oz. v Sloveniji;
- v vozilih ni potrebno imeti dodatnih zapisov, zaradi tega
predpisa.
Ker je še kar veliko nejasnosti in vprašanj, bomo na OZS
spremljali dogajanje in vas sproti obveščali.
V Madžarski se napoveduje od 1.1.2015 prevoze blaga
samo z identifikacijsko številko EKAER
Za prevoze blaga v Madžarsko je od 1.1.2015 uveden elektronski sistem, za nadzor cestnega prevoza blaga (EKAER). Tako bo moral pošiljatelj ali prejemnik za blago, ki bo
prepeljano po madžarskih cestah prevozniku posredovati identifikacijsko številko (EKAER številka) za vsak prevoz
posebej, ki ga bo prejel po vnosu določenih podatkov v

sistem. Številka EKAER bo veljala 15 dni od datuma izdaje.
Praviloma se bo dodelila EKAER številka samo za prevoze
z vozili nad 3,5 ton skupne teže, za katere se ne plačuje
cestnina razen, če gre za prevoz nevarnih živil z več kot
200 kg ali neto vrednosti blaga 250.000 HUF ter v primeru
prevozov drugih nevarnih izdelkov z več kot 500 kg ali
neto vrednosti 1.000.000HUF.
Če davčni zavezanec ne bo izpolnjeval te obveznosti poročanja o cestnem prevozu blaga, bi se lahko štelo blago
nepreverjenega izvora in bi lahko bila dana kazen tudi do
40 % vrednosti blaga, ki se zaseže. Namen predpisa je zajeziti verige goljufij na področju DDV, zato se bo izvajala
kontrola na cestah pri prevoznikih, ki bodo blago vozili.
Dodatne informacije na http://ekaer.hu/en/
Nove cestnine v Belorusiji od 1.1.2015
V skladu z informacijami Ministrstva za promet in zveze
Republike Belorusije z dnem 1. januarja 2015, začnejo veljati nove tarife za vožnje tujih vozil po javnih avtocestah
Republike Belorusije, odvisno od tipa vozila in največje
dovoljene skupne mase, in sicer:
•
•
•
•
•
•

za vlečna vozila (priklopno vozilo s prikolico ali priklopnim vozilom ali brez):
največ 12 ton – 30 evrov;
več kot 12 ton – 55 evrov
za avtobuse:
največ 5 ton – 30 evrov
več kot 5 ton – 45 evrov

Od 1.1.2015 sprememba glede gasilnih aparatov v vozilih
V Uradnem listu 44/2013 je v Pravilniku o delih in opremi
vozil določilo, da je obvezna oprema vozil z gasilniki za
vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila (za vozila kategorij M(1) in N(1) z gasilno sposobnostjo
najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno sposobnostjo
najmanj 21A, 113B).
Predlagamo vam tudi, da si ostale aktualne informacije
pogledate na internetni strani OZS, sekcije za promet na
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije.aspx.

Novoletno srečanje upokojenih obrtnic in obrtnikov
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V decembru 2014 je potekalo tradicionalno že
štiriintrideseto druženje upokojenih obrtnic in
obrtnikov OOZ Celje. Več kot sto se jih je družilo
v decembrskem popoldnevu, ko jih je nagovoril
predstavnik sekcije upokojenih obrtnikov Marjan Zagožen, nato jih je pozdravil predsednik
OOZ Celje Miran Gracer. Zahvalil se jim je za njihov prispevek k obrtništvu, jih seznanil z aktualnimi dogajanji v obrtno-zborničnem sistemu
in jim zaželel lepe prihajajoče praznične dni. Ob
začetku srečanja so udeležencem zapeli Oktet
Podoglarji znane slovenske pesmi.
Foto: T.Štinek

5. prednovoletno
srečanje direktorjev,
županov in poslancev
Savinjske regije
V Velenju je 9.12.2014 v prostorih Hotela Paka Velenje, potekalo 5. prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije, kjer
je zbrane v uradnem delu nagovorila ministrica
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ga. Alenka Smerkolj. Izpostavljene
so bile nadaljnje aktivnosti vlade na področju izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020,s ciljem, da Služba postane osrednja
institucija za vzpodbujanje trajnostno naravnanega razvoja Slovenije ter, da se v celoti izkoristi
3,2 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih
skladov in Kohezijskega sklada, ki so Sloveniji na
voljo v obdobju 2014-2020. Poleg tega je bilo sporočeno, da je služba v sodelovanju z ministrstvi v
zadnji fazi priprave strateških programskih dokumentov, ki so osnova za črpanje sredstev. V nadaljevanju je, po uvodnem pozdravu predsednikov
obeh regijskih gospodarskih zbornic, sledil družabni del srečanja, z načrtovanjem skupne izvedbe projektov partnerjev Savinjske regije. Vir: RASR

Foto: Darja Kos, Studio Di.foto.graf Vransko

Foto: Darja Kos, Studio Di.foto.graf Vransko

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 tednu in jih je potrebno izkoristiti do 10. 3. 2015.
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!

JANUAR 2015
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VABILO NA SEMINAR
1. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2014
v torek, 10.2.2015, ob 10. uri
Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto
2014. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bomo
izpostavili vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne
podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter
sankcijam. UdeležencI seminarja bodo seznanjeni tudi z zadnjimi najbolj aktualnimi spremembami
davčne zakonodaje, ki velja že pri sestavi davčnih obračunov za leto 2014, najnovejšimi mnenji DURSa in spremembami v obrazcih za leto 2014.
Seminar bo izvedla: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI
Kratka vsebina:
• pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna
• pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi
osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; davčne
olajšave; pokrivanje izgub)
• posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način
obdavčitve
• odgovori na vprašanja
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.

"

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. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2014
KDAJ: 10.2.2015 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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S kartico Mozaik podjetnih do popusta pri električni
energiji in zemeljskem plinu
Konec leta 2014 je bil v projekt Mozaik podjetnih uspešno vključen partner Elektro energija d.o.o., ki bo članom OZS oz. imetnikom kartice Mozaik podjetnih prinašal prihranke na področju odjema električne energije in
zemeljskega plina.
Partnerja Elektro energija d.o.o. uvrščamo med ključne
partnerje oz »paradne konje« projekta, saj članom prinaša
vsakodnevne ugodnosti in prihranke pri njihovem delovanju. S partnerjem smo dogovorili UGODNO ponudbo,
ki bo imetnikom kartice Mozaik podjetnih omogočala do
10-odstotni popust pri nakupu električne energije in do
6-odstotni popust pri nakupu zemeljskega plina. Višina
popusta je odvisna od časa vezave (12 in 24 mesecev) ter
priključne moči (3 razredi).
Popust lahko koristijo vsi novi in obstoječi naročniki Elektra energije. Člani lahko ob tem uveljavijo popust za eno
ali več merilnih mest (poslovni odjem in gospodinjstva).
Pogoj za uveljavitev popusta je aktivno članstvo v OZS.
Člani lahko preverjate ponudbo preko spletne povezave
http://www.zanesljivo.si/ozs, ki pa omogoča tudi hitro

ureditev in prehod na
novega ponudnika.
Člani za uporabo spletne strani potrebujete
le člansko številko, ki
je navedena na kartici
Mozaik podjetnih. Prihranke lahko preverite
in uveljavite popust na brezplačni številki 080 28 08 ali
kontaktnem e-naslovu: prodaja@elektro-energija.si. Partner se je zavezal, da bo v času trajanja našega sodelovanja s posebnimi – akcijskimi cenami, periodično nagovarjal člane tudi po posameznih segmentih in področjih.
V preteklih dneh je bil v projekt vključen tudi nov partner
na področju turizma – Terme Vivat, ki članom ponuja prihranke pri koriščenju njihovega termalnega centra, in sicer:
- 40 % popust na redne cene namestitev po veljavnem
ceniku
- 20 % popust na kopalne karte, wellness in zdraviliške
storitve.
Popusti se ne seštevajo.

Nove ugodnosti za člane OOZ Celje –
imetnike kartice Mozaik podjetnih
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.

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale
storitve medicine dela in športa
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. Več informacij si lahko preberete na spletnem naslovu http://www.mozaikpodjetnih.si/.
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 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*

Prehodni davčni
podračun

Referenca

3,5 PP***

783,66

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

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

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

122,91

717,03

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

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

1,10

7,46

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SI19 DŠ-43001

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

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 15.1. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po
sistemu eDavki.

res ugodno na počitnice

SeznamDECEMBER
potovanj in počitnic
na: mozaikpodjetnih.si/pocitnice
CELOTNE PODATKE ZA IZPLAČILO PLAČ ZA MESEC
2014
NAJDETE NA www.ooz-celje.si
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2014
1.543,66 €. €. 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
Pri obračunu prispevkov za mesec december 2014 upoštevajte 21 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 184 ur. Regres za
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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