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Partner Mozaika podjetnih je tudi
KOMPAS d.d., ki članom OZS nudi
cenejša potovanja in počitnice,
uredijo vam tudi letalske vozovnice,
hotele in najem avtomobilov za namene poslovnih
potovanj. Podrobnosti na http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji.
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NOVA SPLETNA STRAN

w w w.ooz- celje.si

OKTOBER 2014

l

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.

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 850 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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Priprave za poslovanje z e-računi so se že začele
Določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) ta hip najbolj pestijo proračunske uporabnike, ki morajo svoje računovodske sisteme pripraviti na izdajo e-računov do 1. januarja 2015.
Posledično pa to pomeni, da se morajo na prejem, evidentiranje in hrambo e-računov pripraviti tudi druge
pravne osebe, ki s proračunskimi uporabniki poslujejo. Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), je bilo spremenjenih vrsto določb glede poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena 25. in 26. člen ZOPSPU, pa prinašata
obvezno uporabo e-računov.
Tako bodo z novim letom morali proračunski uporabniki:
- prejemati le e-račune od vseh poslovnih subjektov s katerim sodelujejo, ne glede za kakšno vrsto poslovnega
subjekta gre (fizična oseba, s.p., d.o.o., društvo, javni sektor, ipd.) in ne glede za kakšno vrsto ali znesek posla;
- prejemati in izdajati e-račune drugim proračunskim
uporabnikom;
- izdati račune drugim poslovnim subjektom, ki niso proračunski uporabniki, kot do sedaj – torej tudi v papirnati
in drugih običajnih poteh.
Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema
spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik) določa način
izvajanja nalog UJP, kot temeljnega organa izvajanja in
nadzora poslovanja z e-računi, v zvezi z delovanjem informacijsko komunikacijske infrastrukture, ki omogoča,
da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema
spletnega bančništva brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.
V skladu s 3. členom Pravilnika je naloga UJP, da na svoji
spletni strani objavi seznam:
- ponudnikov e-storitev vključenih v sistem spletnih plačil,
- e-storitev proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v
sistem spletnih plačil,
- plačilnih servisov, vključenih v sistem spletnih plačil.
Plačilni servis t.j. banke idr. bo enkrat mesečno izstavil
UJP zbirni obračun stroškov in nadomestil za vse plačilne transakcije, izvršene v preteklem mesecu prek sistema spletnih plačil. Obvezna priloga obračuna bo izpisek
opravljenih plačilnih transakcij v preteklem mesecu, ki bo
vseboval specifikacijo plačilnih transakcij po posameznih
zneskih plačil in zneskih obračunanih stroškov in nadomestil ločeno za vsakega proračunskega uporabnika.
UJP bo na podlagi obračunov plačilnih servisov izstavil
posameznemu proračunskemu uporabniku obračun nadomestil in stroškov za plačilne transakcije in izmenjavo
podatkov ter ga 30 dni po izstavitvi obračuna prek spletne aplikacije UJPnet na podlagi interne direktne obremenitve neposredno obremenil za nadomestila in stroške. Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki odslej

ne bodo smeli odpirati računov pri drugih ponudnikih
plačilnih storitev (npr. pri bankah) in uporabljati plačilnih
storitev izven sistema enotnega zakladniškega računa,
razen za izvajanje blagajniškega poslovanja t.j. izključno
za dvig ali polog domače in tuje gotovine. Določeno izjeme od navedenega ZOPSPU omogoča tudi diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Slovenije, ki
sicer lahko odpirajo račune pri poslovnih bankah v državi
njihovega sedeža, če predhodno pridobijo soglasje Ministrstva za zunanje zadeve, vendar pa s tem niso odvezani
poročanja UJP.
V zvezi z dilemami, kako se pripraviti na izdajanje in prejem e-računov velja opozoriti na določbe Slovenskega
računovodskega standarda (SRS 21) in 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki določata
vse elemente, ki jih mora izpolnjevati verodostojen
račun, ne glede na to ali je izdan v papirnati ali elektronski obliki. Prav tako pa 4. odstavek 84. člena ZDDV1 določa nujnost pristnost izvora, celovitost vsebine in
čitljivost računa, ki morajo biti zagotovljene od trenutka
izdaje do konca obdobja hrambe računa. Pri tem se lahko
pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa zagotavlja s postopki za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo revizijsko sled med računom in dobavo blaga ali
opravljeno storitvijo ter z naprednim elektronskim podpisom ali z elektronsko izmenjavo podatkov. Vsak davčni
zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti
dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in
pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega
organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.
Čeprav ZDDV-1 ne omenja obveznosti podpisa računa
kot obvezne sestavine računa, pa SRS 21.8 določa, da morajo biti knjigovodske listine, prejete od drugih pravnih in
fizičnih oseb, opremljene s podpisi odgovornih fizičnih
oseb. Pri izdaji e-računa bo tako potrebno navesti najmanj odgovorno osebo s faksimilom podpisa kot tudi
poskrbeti za digitalni podpis.
V skladu s 86. členom ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec zagotoviti hrambo kopij računov, ne glede na to, na
kakšen način je bil račun izdan ali prejet, pri čemer mora
imeti davčni organ tudi do e-računov pravico do dostopa,
prenosa in uporabe. Pri tem velja opozoriti na zakonske
roke hrambe računov:
- 10 let za dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije
- 20 let za dobave nepremičnin.
Čeprav ZDDV-1 omogoča določene oprostitve glede obračun DDV, nekatere druge pravne podlage pa tudi oprostitve glede izdaje računa ali obračuna davčne obremenitve, pa zakonodajalec ne dopušča nobenih izjem, kar
pomeni, da je potrebno za vse vrste dobav blaga ali
storitev, provizij, obresti ipd. v zvezi s poslovanjem
proračunskega uporabnika izstaviti e-račun. Pri pripravi računalniških orodij za izdajo in prejemanje e-računov UJP poziva zavezance, da le-ti sledijo napotkom, sheOKTOBER 2014
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mam in navodilom na spletni strani UJP. V zvezi s tem je
UJP pripravil konkretna navodila za oblikovanje sestavnih
delov e-računa, kot je:
- ovojnica e-računa kot dokument v xml strukturi name
njen usmerjanju eRačuna;
- sheme ovojnice ICL;
- e-SLOG v verziji 1.5 ali 1.6 kot enotna standardizirana
oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospo-

darska zbornica Slovenije;
- različne priloge.
Prav tako tudi UJP vse zavezance opozarja, da k spremembam računalniških programov pristopijo pravočasno, si
omogočijo dovolj časa za testiranje, saj bo izmenjava eračunov s 1. januarjem 2015 stekla in takrat možnosti za
prilagajanje tako rekoč ne bo več. (Vir: www.findinfo.si)

Vabimo vas, da se udeležite seminarja, kjer boste izvedeli vse potrebne informacije v zvezi z e-računi ter boste imeli priložnost dobiti odgovore na vsa vprašanja in odprte dileme, ki se vam v zvezi s
tem postavljajo. Vsebino in prijavnico najdete na strani 8.

Tržni inšpektorat RS svetuje previdnost pri
nakupih preko socialnega omrežja Facebook
Tržni inšpektorat RS v zadnjem času ugotavlja, da se na socialnem omrežju Facebook pojavlja večje število posameznikov, ki pod skritimi profili opravljajo prodajo tekstila, modnih dodatkov in obutve, brez ustreznega statusa,
kar pomeni, da delajo na črno. Delo na črno je po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(ZPDZC) prepovedano. Če inšpektor v postopku ugotovi, da gre za delo na črno, posamezniku z odločbo takšno delo
prepove, prav tako pa mu lahko izreče globo. Od 18.8.2014 nadzor nad posamezniki, ki opravljajo delo na črno, opravlja Finančna uprava RS. Ne more pa v takem primeru inšpektor posameznika kaznovati zaradi nespoštovanja določb
Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), saj le-ta velja le za razmerja med podjetji in potrošniki.
Če potrošnik kupi izdelek pri fizični osebi - posamezniku, ki opravlja delo na črno, potrošnik ne more uveljavljati svoje
pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni, saj Zakon o varstvu potrošnikov, kot rečeno, za prodajalca, ki je fizična
oseba, ne velja. Prav tako potrošnik v primeru napake na blagu ne more uveljavljati stvarne napake po določbah
Zakona o varstvu potrošnikov. Spore, ki nastanejo zaradi takšne pogodbe, morajo stranke reševati sporazumno, v
kolikor pa to ni mogoče, pa pred pristojnim sodiščem. (Vir:http://www.ti.gov.si/)

Spletno orodje za pripravo načrta promocije zdravja
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/2011)
kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti. Praksa kaže, da
imajo prenekateri delodajalci težave z izvajanjem navedenih obveznosti.
Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije je v okviru projekta PRO ZA STO izdelala spletno orodje, ki
delodajalcem omogoča, da na enostaven način po postopnih korakih izvedejo analizo zdravstvenega stanja
zaposlenih, izdelajo načrt promocije zdravja za svoje

podjetje ter pripravijo dokumentacijo potrebno za
spremljanje izvajanja aktivnosti in evalvacijo.
Prav tako so podrobneje predstavljene vsebine, ki jih
lahko uvrstimo v programe promocije zdravja, saj se je
pokazalo, da veliko delodajalcev napačno misli, da so
to zgolj aktivnosti povezane s športom. Spletno orodje
za pripravo načrta promocije zdravja, ki ga je naredila
OZS najdete na spletni strani rubrike Varnost in zdravje
pri delu pod svetovalnim centrom: http://www.ozs.si/
Začlane/Svetovalnicenter/Varnostinzdravjepridelu/Načrtpromocijezdravja.aspx.

Ženske v samem jedru družinskih podjetij
V ponedeljek, 15.9.2014, smo se imeli na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje priložnost seznaniti z EU
projektom »Ženske v MSP«. Projekt je predstavila mag.
Janja Meglič iz OZS, sekcijo Podjetnic in obrtnic OOZ
Celje pa njena predsednica Alenka Vodončnik. Projekt
je namenjen priznavanju in potrjevanju znanj in spretno-
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sti žensk, ki (so)upravljajo mikro, majhna in srednje velika
podjetja. Ženske so namreč dejavno vključene v strateške
poslovne odločitve družinskih podjetij, v njih opravljajo
zahtevno vlogo in pomembne naloge, veščine pa pogosto pridobijo s poklicnimi in osebnimi izkušnjami, ki jih ne
morejo dokazovati z diplomo.
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V zanimivo predstavitev projekta sta se s pozdravnimi besedami vključila tudi predsednik OOZ Celje Miran Gracer in predsednik OZS
Branko Meh, ki je povedal: » Vsi mi, ki se ukvarjamo z dejavnostmi, se
zavedamo, da so v naša podjetja vpete tudi naše soproge. Ne znam si
predstavljati, kako bi to funkcioniralo brez njih. Prav je, da EU podpira
ženske v njihovih prizadevanjih v podjetništvu, saj morajo biti enakopraven del gospodarstva . Ženskam želim veliko uspeha, saj brez žensk
v obrti in podjetništvu se ne da!«
Predsednik OZS Branko Meh in mag. Janja Meglič
(foto T.Stinek)

Udeleženci
predstavitve
(foto:
S.Zupanc)

Srečanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema Slovenije
Srečanje namenjeno predsednikom, funkcionarjem in
zaposlenim v sistemu, je 15.9.2014 na MOS-u s pozdravnim govorom otvoril predsednik OZS Branko Meh,
vodil pa direktor OZS Danijel Lamperger. Udeleženci so
se seznanili z novostmi, tekočimi projekti in še s predsta-

vitvami dodatnih ugodnosti največjih partnerjev Mozaika
podjetnih za člane zbornice. Srečanje se je zaključilo z druženjem in neformalnimi pogovori ter utrjevanjem medsebojnega sodelovanja udeležencev.

Predstavitev poklicev na 47. MOS v Celju
OOZ Celje je vse šole, s katerimi sodeluje v projektu Izbira
poklica – izziv za prihodnost, že v juniju 2014 povabila
na ogled poklicev. Osnovne šole so izkoristile priložnost
in pripeljale svoje učence
na predstavitve poklicev
v Obrtni ulici na MOS-u, ki
so potekale pod okriljem
OZS. Spoznali so kaj delajo
elektrotehnik, modni oblikovalec, zlatar, pek in mizar.
V promociji poklicev sta
sodelovala tudi člana OOZ
Celje Kael elektro storitve
Krešimir Antolič s.p. in
Zlatarna Brežnik Dejan
Brežnik s.p, ki sta mladim
Dejan Brežnik, zlatar
radovednežem pokazala,
(foto T.Štinek)
kako opravljata svoj poklic

ter jih seznanila s tem katera znanja, spretnosti in veščine
so potrebne, da si pri svojem delu uspešen.

Krešimir Antolič, elektrotehnik – tretji z leve (foto T.Štinek)
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Evropski teden podjetništva
SPIRIT Slovenija je ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirala že šesti Evropski teden podjetništva: www.podjetniski-portal.si/
index.php. Letošnji Evropski teden
podjetništva se je odvijal med 29.9.
in 5.10.2014 v 37 evropskih državah in je bil namenjen tako tistim, ki
se šele odločajo za podjetništvo, kot
obstoječim mikro, malim in srednje
velikim podjetjem. Cilji Evropskega
tedna podjetništva 2014 so:
- ponuditi informacije o ukrepih

Evropske unije ter državnih, regionalnih in lokalnih oblasti za podporo mikro, malim in srednje velikim
podjetjem,
- spodbujati podjetništvo, da bo več
ljudi, predvsem mladih, resno razmislilo o podjetništvu kot o možnosti za ustvarjanje kariere,
- dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k dobrobiti Evropske
unije, zagotavljanju delovnih mest,
inovacijam in konkurenčnosti na
trgu.

Predstavitev OOZ Celje (M. Rečnik in
T. Štinek)

Predstavniki SPIRITA in OOZ Celje

Prireditve v okviru Evropskega tedna
podjetništva 2014 so bile organizirane na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ob podpori javnih in zasebnih izvajalcev, pod sloganom Spletni
podjetniki - Evropski digitalni prvaki. V Celju je dogodek potekal
1.10.2014 v Pokrajinskem muzeju,
kjer se je kot podporna institucija
podjetništva predstavila tudi naša
zbornica.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
(poslovnih prostorov) v lasti Mestne občine Celje
Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, 3. 10. 2014, Stran: 2223
Predmet zbiranja ponudb: Predmet prodaje in izhodiščna cena:
• Savinjsko nabrežje 6, Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor - več pisarn v 1. nadstropju v skupni velikosti 127,30 m2. Poslovni prostor se
prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro, kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 127,30 m2 znaša 74.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
• Slomškov trg 4, Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju v skupni velikosti 66,10 m2, od tega je pritličnega poslovnega prostora 48,10 m2 in kleti 18,00 m2. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro, kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško
varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 66,10 m2 znaša 49.590,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Razpisnik: Mestna občina Celje
Rok za oddajo ponudbe je 21. 10. 2014 do 10. ure.
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo.
Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje, Kontaktna oseba: Tina Rosina Košir, Tel: (03) 426-56-68. Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje: http://www.celje.si/.
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VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. KAJ MORAMO VEDETI O E-RAČUNIH?
v ponedeljek, 20.10.2014 ob 11. uri
Pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki (ministrstva, občine, sodišča, vladni uradi, šole,
vrtci, zdravstveni domovi, bolnišnice, kulturni zavodi, krajevne skupnosti, razne agencije in drugi), bodo morale
od 1.1.2015 dalje za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje, izstaviti in pošiljati eRačune na
predpisan način. Vse podrobnosti boste izvedeli na seminarju, ki ga bosta vodila:
 Aleksandra Heinzer, univ.dipl.upr.org., davčna svetovalka v družbi Pakta svetovanje d.o.o. ter avtorica številnih
člankov vestnika “DDV v poslovni praksi” in prispevkov na portalu DDV asistenca.
 mag. Grega Podgoršek, ima dolgoletne izkušnje z delom v gospodarstvu in pri vodenju IT področja. Ukvarjal
se je z implementacijami novih IT rešitev, elektronsko izmenjavo podatkov (EDI/RIP) in organizacijo delovnih procesov. Zaposlen je kot svetovalec za informacijske rešitve v podjetju OPAL, ki je eden večjih ponudnikov informacijskih sistemov v Sloveniji.
Vsebina:
I. del – Vsebinske in zakonske zahteve izdajanja e-Računov (Aleksandra Heinzer)
• splošno o računih (vsebina, rok, izdajatelj, upoštevanje zakonskih norm)
• poslovanje s tujino in računi (kaj paziti)
• oblika računov v luči DDV (elektronski ali papirnati)
• kaj je e-Račun, razlika med elektronskim računom po DDV zakonodaji in e-Računom
• za koga bo izdajanje e-Računov obvezno in za koga ne
• kakšna bo vloga Uprave RS za javna plačila
II. del – Tehnične zahteve, pogoji in postopki (mag. Grega Podgoršek)
• Priprave za izdajo in prejem e-Računa
o skupno
o odločitev: izdajatelj/prejemnik/oboje
o komunikacija – elektronska pot (ZZI, Pantheon, …), Bankart
o stroški
o posebnosti PU
o UJPNET
o posebnosti GS
• Izdaja, prejem in hramba e-Računa
o skupno
o posebnosti PU
o posebnosti GS
o izdajatelji brez informacijske podpore
Za člane OOZ Celje s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice je seminar brezplačen. Za vse ostale
udeležence znaša cena seminarja 85,40 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka:
6000 0000 0413 097, HRANILNICA LON, d.d., Kranj. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico
do odpovedi.

2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 6.11.2014, ob 16. uri
Predavateljica mag. Sandra Senčič, vsebina strokovnega predavanja:
• novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)
• organizacija varnosti in zdravja pri delu, naloge in odgovornosti zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti
in zdravja pri delu
• civilno pravna odgovornost in kazenska odgovornost odgovornih oseb delodajalca
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• nevarnosti, tveganja in varnosti ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
• obravnava nezgod pri delu, odškodninski in regresni zahtevki.
Predvideno trajanje: 3 ure. Po izvedenem teoretičnem usposabljanju bodo udeleženci opravili teoretični preizkus
znanja (testi). Preizkus praktičnega usposabljanja se izvaja na delovnih mestih na podlagi dodatnega dogovora
(koristite lahko 10 % popust na kartico Mozaik podjetnih).
Pogoji udeležbe:
• Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 13 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce
• Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 22 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z neporavnanimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce ter za vse druge udeležence, ki niso člani
OOZ Celje
• Pri prijavi obvezno navedite številko kartice Mozaik podjetnih ali pa jo prinesite s sabo na seminar
Razliko do polne cene za člane s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice krije OOZ Celje.

"

PRIJAVNICA
(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. KAJ MORAMO VEDETI O E-RAČUNIH?
KDAJ: 20.10.2014 ob 11. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ: 6.11.2014 ob 16. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

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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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 - september 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 15.10. 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!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec SEPTEMBER 2014
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna
bruto plača v RS za mesec JULIJ 2014 1.535,66 €. 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

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 september 2014 upoštevajte 22
delovnih dni - skupaj 176 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

