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Branko Meh postal predsednik
OZS

Na volilni seji skupščine Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS), ki je bila v četrtek, 3. julija, so poslanci za predsednika OZS za mandatno obdobje 2014-2018
izvolili Branka Meha, dosedanjega predsednika upravnega odbora OZS in podpredsednika OZS. Meh se bo v
prihodnjem mandatu med drugim zavzemal za tesnejše
povezovanje zborničnega sistema ter članov in za boljšo
realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva.
»Zahvaljujem se, da ste mi zaupali vodenje zbornice v
prihodnjem štiriletnem mandatu. To pomeni, da ste prepoznali moje dosedanje delo, ko sem deloval na pošten
in transparenten način ter v korist članom, obrtnikom in
podjetnikom. Za svoj največji dosežek v minulem enoletnem obdobju vodenja krovne organizacije si štejem razveljavitev nepremičninskega davka in to, da mi je uspelo
ohraniti zbornični sistem ter večino članov. Obljubim, da
bom zbornico še bolj približal članstvu, saj smo jo obrtniki v ta namen tudi ustanovili,« je v zahvalnem govoru
na seji skupščine dejal Branko Meh, predsednik OZS.
Predsednik OZS po novem statutu opravlja tudi funkcijo
predsednika UO OZS.
(povzeto po sporočilu OZS za javnost)

Razpisi

Zavod RS za zaposlovanje je objavil razpis oz. povabilo za
zaposlovanje starejših brezposelnih oseb nad 50 let,
ki imajo stalno prebivališče v eni od občin vzhodne Slovenije in so vsaj 12mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in nimajo dokončanega srednjega strokovnega
izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.
Na voljo je 3,8 MIO EUR za zaposlitev 760 oseb. Delodajalci morate ohraniti zaposlitev vsaj eno leto, subvencija
znaša 5.000 € na osebo.
SID banka in MGRT sta podaljšala rok za odobritev
posojil. Za mala in srednja podjetja je na voljo 41,67 MIO
EUR za posojila od 30.000 – 100.000 € - zadnja spodbuda je lahko odobrena 30. junija 2015. Za mala in srednja
podjetja za posojila od 100.000 do 1 MIO EUR je na voljo
333,33 MIO EUR. Zadnja spodbuda se lahko odobri 31.
decembra 2014. Za financiranje naložb v učinkovito rabo
energije pri malih in srednje velikih podjetij za investicije v
daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije
toplote in energije in podobno je na voljo 5,3 MIO EUR
za posojila in subvencije. Rok za oddajo je 1.12.2014
Več na spletni strani SID banke: www.sid.si

Obvestila
Poslovno srečanje lesarjev

Koroška gospodarska zbornica iz Celovca, v sodelovanju s
partnerji projektov Nova Alpe Adria in Evropske podjetniške mreže EEN, organizira mednarodno poslovno srečanje
z individualnimi razgovori med podjetji s področja lesne industrije in gozdarstva. Srečanje bo potekalo v četrtek, 4. septembra 2014, v konferenčnih prostorih sejmišča v Celovcu,
kjer se bo v tem času odvijal tudi Mednarodni lesni sejem.
Več podatkov o srečanju najdete na spletni povezavi
http://www.b2match.eu/timberfair2014, kjer lahko opravite tudi obvezno registracijo za sodelovanje na srečanju.
Sodelovanje na srečanju je za naše člane brezplačno. Rok
za prijavo je 21. avgust 2014!

Sodelovanje

Predstavniki OZS so se v juniju srečali z inšpektorji inšpektorata za delo in tržnega inšpektorata. Osrednja tema srečanja sta bila izvajanje nadzora nad tujimi ponudniki storitev
v Sloveniji in izvajanje nadzora nad delom na črno. Dana je
bila zaveza, da bodo OZS in inšpekcijske službe sodelovale.
Da bi zajezili delo na črno in nelojalno konkurenco, ki
vam odžira prihodke, pričakujemo tudi vaše sodelovanje.
Posredujte svoji OOZ podatke v zvezi s subjekti, ki bi
morali biti predmet nadzora s strani inšpekcijskih služb.
Zagotavljamo vam anonimnost, saj bo podatke inšpekcijskim službam posredovala OOZ.

Obvestili OOZ Vrhnika

Člani OOZ Vrhnika, ne pozabite na razpis Občine Vrhnika za subvencije: za obrestne mere pri dolgoročnih
posojilih, za nove zaposlitve, za udeležbo na sejmih in za
izobraževanje.
Pisarna OOZ Vrhnika bo zaradi letnega dopusta zaprta od 24. julija do vključno 8. avgusta.
Za registracijo in ostale zadeve se lahko obrnete na OZS
v Ljubljani: 01 583 05 00

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Barbara Grum Vogrin (OOZ Logatec), Irena Dolgan
(OOZ Postojna), Adela Cankar (OOZ Vrhnika,
prispevki), Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Poletje je čas dopustov. Nekateri ga preživijo na morju,
drugi na potovanjih, spet drugi v hribih - tako kot
»Notranjska« ob 230-letnici prvega vzpona na Triglav.
(iz arhiva zbora).

Glasilo prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po sklepu skupščine
10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.:
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je
1.526,11 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 %
povprečne bruto plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za julij 2014:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,85 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €
8,09 €
6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 €
24,27 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Uživalci pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate
največ do 31. 12. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12.
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1. 1. 2015 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Rok za uskladitev statusa je torej podaljšan za eno leto – do konca 2014.

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
Nad
Do
€+%
Nad €
668,44
16%
668,44
1.580,02
106,95 + 27 %
668,44
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2014 znaša 789,15 €
(Ur. list RS, št. 7/2014).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca oz.
do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan.
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja,
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2014: najmanj za 1% povečana minimalna plača
oz. 797,04 €.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juliju 2014:
redno delo: 23 dni: 184 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1.1.2014
oz. za izplačila v letu 2014
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2014:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
275,23

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave

avgust 2014

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od
najnižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013).
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik
za preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov
in prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna
prispevkov od najnižje pokojninske esnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri
dohodnine, to za vas ne velja.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

205,03

13,45 %

113,24

0,40 %

3,37

38,20 %

321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Za samostojne podjetnike za mesec julij objavljamo samo eno tabelo
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane velja individualni obračun
(osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €).
Zavezanci ste bili s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osnove. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, je mesečna zavarovalna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013,
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nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja
ZO, oz. do odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do
morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete
prispevke od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS,
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more
biti višja, kot je najvišja določena (5.331,13 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje,
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210.
Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine.
Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za
morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo zbornico.
Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje
ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - julij 2014

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

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

3,5 PP***

MP**
783,66

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od
60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

Do vključno
9.403,92**

Prehodni
davčni
podračun

5.331,13

*Povprečna mesečna bruto plača za
leto 2013 (PP), v EUR

Referenca

**Minimalna letna plača za leto
2013 in mesečni znesek minimalne
plače za leto 2013

913,91

15,50%

121,47

826,33

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

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

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

1,57

10,66

3,13

21,32

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

38,20%

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

SI19 DŠ-42005

***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)
****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, preračunan na
mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po
1.1.2014, prispevke plača najmanj
od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v
****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
prispevke plačeval pred izstopom iz
zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 18.
8. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun
prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu
eDavki.

OOZ Logatec objavlja prosto delovno mesto
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečnisekretarja(ke)
znesek minimalne plače za letozbornice
2013

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

***Najvišja
možna zavarovalna
zavezanec
lahko prispevke
največ
osnove, ki znaša
3,5 PP
(v skladu3sleta
petim
odstav
Pogoji: visoka
strokovna osnova:
izobrazba
ekonomske,
pravne, plača
upravne
alioddružboslovne
smeri,
najmanj
delovnih

izku-

****Dobiček
za določitev
zavarovalne
osnove
za letonajmanj
2014 se določi
doseženega
dobička
zavarovanca
za leto
2013, brezzakonodaje,
upo
šenj na podobnih
delovnih
mestih,
znanje
enegav višini
svetovnega
tujega
jezika,
poznavanje
področne

računalniška
usposobljenost
javnih
pooblastil
in opravil.poDelovno
sklene
za
davčne
osnove, pismenost,
preračunan na
mesec in znižan za
za izvrševanje
30 %. Zavezanec,
ki je
vstopil v zavarovanje
1.1.2014,razmerje
prispevke se
plača
najman
6ločen
mesecev
vstopom v zavarovanje
zavarovan
čas,pred
s 4-mesečnim
poskusnim
delom.po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača pr
osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

nedo-

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po pošti na naslov: OOZ LOGATEC, Tržaška cesta 11,
1370 Logatec ali na e-naslov info@ooz-logatec.si do 14. avgusta 2014. Za dodatne informacije lahko pokličete predsednika zbornice Bogdana Oblaka na tel.: 041 614 502.

Zavezanec plača prispevke do 18. 8. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem ob
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