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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
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.
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 Obrtnik.
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici
Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, 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 1.400 izvodov.
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- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna taksa
znaša 36 €.
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.).

OBVESTILO
OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, namerava prodati nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-0 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 20%, ki ga plača kupec.
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. št. 03/7800-628 (ga. Tanja Golec Prevoršek).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno
v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Vojnik.				
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

MOJ OBRTNIK
spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov
OBVESTILO
Obveščamo vas, da v petek, 3.5.2013, na OOZ Celje ne bo
uradnih ur.
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Javna objava podatkov
Davčna uprava RS bo na spletni strani www.durs.gov.si 15.
aprila 2013 prvič javno objavila seznam zavezancev za davek, ki obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci) niso
predložili do 25.3.2013 za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec januar in seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25.3.2013
presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Na ta način želi
zakonodajalec zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev oziroma želi spodbujati prostovoljno plačevanje le teh
in prispevati k zmanjšanju sive ekonomije. Tistim zavezan-

cem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa,
delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in
jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava
kot dolžnike. Pravna podlaga za objavo obeh seznamov je
v 20. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2F, Uradni list RS, št. 94/2012).
Vir: DURS

Novosti Zakona o delovnih razmerjih in
Zakona o urejanju trga dela
Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela sta bila objavljena v Ur. listu RS št. 21/2013 z dne 13.3.2013 in
začneta veljati 30 dan po objavi, to je 12. aprila 2013. Vabimo vas, da se udeležite seminarja o novostih obeh zakonov, ki bo
na OOZ Celje v četrtek, 18.4.2013, ob 13. uri (podrobnejšo vsebino in prijavnico najdete na straneh 8 in 9).

"

Zbiranje kontaktnih podatkov - vabimo vas k sodelovanju
Spoštovani!
Vsakodnevno se pojavi mnogo pomembnih novosti in informacij z različnih področij, ki vam lahko koristijo pri poslovanju. Želimo
vam jih posredovati sproti in pravočasno, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše aktualne podatke: telefonske številke, številke
faksov in e-poštnih naslovov. V ta namen vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga čimprej posredujete po pošti, po
faxu št. 03 425 22 71 ali pa podatke sporočite na e-mail: natalie.furek@ozs.si ali simona.zupanc@ozs.si. Obrazec najdete tudi na
spletni strani www.ooz-celje.si ali ga dobite na zbornici. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV
PODJETJE / S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
TELEFON:

FAX:

MOBI:

e-pošta :

Podpis:

______________________________

S podpisom na tem obrazcu dovoljujem, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije uporabljata moje zgoraj navedene podatke ter morebitne spremenjene in naknadno posredovane podatke za statistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

"
APRIL 2013
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Objavljen razpis: P1 2013 Garancije Sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad, objava: Ur. l. RS, št.
22/2013 z dne 15.3.2013. Kredit zavarovan z garancijo Sklada
je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju,
nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Cilji razpisa - Razpis P1
je namenjen podjetjem:
• ki postopoma rastejo,
• ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
• ustvarjajo nova delovna mesta,
• nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naGarancije

Garancije za nova podjetja

slednjih garancij:
• investicijske garancije
• garancije za nova podjetja
• mikro garancije za obratna sredstva.
Upravičenci so: mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri garancijah za nova podjetja morajo biti le ta mlajša od 42 mesecev in so si izplačala že vsaj 3 mesečne plače. Upravičeni
stroški: materialne investicije, nematerialne investicije, obratna sredstva.
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %.

Mikrogarancije za obratna
sredstva

Investicijske garancije

Maksimalna
višina kredita

1,500.000 EUR, od tega je lahko max.
znesek kredita za financiranje obratnih
sredstev 30 % investicijske vrednosti oz.
max. 200.000 EUR

100.000 EUR za mikro in mala
podjetja
200.000 EUR za srednje velika
podjetja

1,500.000 EUR, od tega je lahko
max. znesek kredita za financiranje
obratnih sredstev 30 % investicijske
vrednosti oz. max. 200.000 EUR

Višina garancije

80 % glavnice kredita brez obresti za
upravičene stroške investicije za nakup
nove tehnološke opreme in za novo
nastala podjetja

60 % glavnice kredita brez
obresti

80 % glavnice kredita brez obresti za
nakup nove tehnološke opreme in za
vse ostale upravičene stroške

od 1,5 do 3 leta za kredit 100 %
namenjen obratnim sredstvom, 1,5 do
Odplačilna doba
10 let za kredit brez ali delno namenjen
financiranju obratnih sredstev

od 1,5 do 3 leta za kredit 100 % od 1,5 do 10 let za kredit namenjen
namenjen financiranju obratnih financiranju operacij brez ali delno z
sredstev
obratnimi sredstvi

Poročanje na obrazcih M4 – do 30.4.2013
Na elektronskih obrazcih M-4 se posredujejo podatki o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja
in plačanih prispevkih. Podatki se uporabljajo za priznanje in
odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne

aplikacije M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s
kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih
overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji. Rok za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in plači je do 30. aprila
tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Vstop v aplikacijo je
dostopen na spletni strani ZPIZ.
(vir: ZPIZ)

Novost pri notranjem pooblaščanju
Obveščamo vas, da od 22.3.2013 dalje spletna storitev eDavki
omogoča zakonitemu zastopniku, da svojo pravico za notranje pooblaščanje z obrazcem EDP-PI (Vloga za notranje pooblaščanje) podeli/prenese svojemu zaposlenemu, ki ima digitalno potrdilo (izdano na firmo). Na ta način lahko zaposleni
sam naprej dodeli in odvzame notranja pooblastila oziroma
spremeni obseg pooblastil. Omenjena novost bo zavezancem bistveno poenostavila in skrajšala postopek notranjega
pooblaščanja. Zakoniti zastopnik, ki ima digitalno potrdilo, na
običajen način prek sistema eDavki notranje pooblasti svojega zaposlenega za vložitev obrazca EDP-PI.
Zakoniti zastopnik, ki nima digitalnega potrdila, izpolni in
podpiše spodnji obrazec EDP-PI ter ga v papirni obliki dostavi
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na pristojni davčni urad. Povezave na obrazce:
edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicPooblastilPI_sl.doc
edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicPooblastilPI_sl.pdf
Zaradi politike davčne uprave, da se čim več poslovanja med
zavezanci in davčno upravo izvaja zgolj elektronsko, še posebej kadar so zavezanci poslovni subjekti, vas obveščamo, da
bo možno notranje pooblaščanje za zakonitega zastopnika v
pisni obliki izvajati samo še do vključno 30. 4. 2013. Od naslednjega dne dalje bo možno izvajati notranje pooblaščanje
samo še elektronsko preko portala eDavki.
(vir: DURS)
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Forum obrti in podjetništva – 17. april 2013
V času gospodarske in finančne krize je še toliko bolj pomembno, da se postavijo prioritete razvoja gospodarstva
ter da se aktivira vse dejavnike za oživitev gospodarstva.
Ustvariti je potrebno boljše poslovno okolje z zmanjševanjem administrativnih bremen in z večjim dostopom do
financiranja. Pot do ciljev, med katerimi so dvig konkurenčnosti, nova delovna mesta, prijazno poslovno okolje, zlasti
za obrtnike, mikro, mala in srednja podjetja, lahko pokažejo
le obrtniki oziroma podjetniki sami, ki se vsakodnevno soočajo s tovrstnimi težavami.
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012 so ostale v 78 % nerealizirane (81 od 104 zahtev). Realiziranih ali

delno realiziranih je bilo le 16 zahtev, v postopku reševanja
jih je še 7 (vključno do 3.1.2013).
Na Forumu obrti in podjetništva, ki bo potekal v okviru
3. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani dne 17.04.2013 od
11. do 14. ure, bo OZS resornim ministrom, poslancem
Državnega zbora RS, državnim svetnikom, slovenskim
poslancem v Evropskem parlamentu in zainteresirani
strokovni javnosti predstavila zahteve Slovenske obrti.
V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, lahko na OOZ
Celje dobite vstopnico za prosti vstop na sejem.

Podpisan Sporazum o sodelovanju med Slovensko
gospodarsko zvezo in OOZ Celje
tja vedno odselila tja, kjer imajo boljšo
infrastrukturo in pogoje poslovanja.
Težave pa na eni kot na drugi strani vidijo tako župani kot gospodarstveniki
v birokraciji.
V zaključnem delu srečanja sta g. Benjamin Wakounig in g. Miran Gracer podpisala sporazum o sodelovanju.

Udeleženci srečanja v Pliberku, foto: arhiv SGZ

Delovno srečanje, katerega namen je
proučiti možnosti sodelovanja in izmenjave dobrih praks med koroškim in
celjskim gospodarstvom, sta v Pliberku
dne 12.3.2013 otvorila predsednik SGZ
g. Benjamin Wakounig in predsednik
OOZ Celje g. Miran Gracer. V uvodnem
delu so gostitelji predstavili ukrepe za
spodbujanje gospodarstva na deželni
in občinski ravni na Koroškem. V disku-

Podpis sporazuma , foto: mag. T.Štinek

siji so udeleženci srečanja, s slovenske
strani so bili to člani UO OOZ Celje, župani Mestne občine Celje in občin Dobrna in Vojnik ter člani ožje skupine za
pripravo Strategije razvoja na področju
MOC z avstrijske strani pa predstavniki
SGZ in župani koroških občin, razpravljali in izmenjavali svoje izkušnje na
področju pospeševanja obrti, podjetništva in gospodarstva. V razpravi so
bili udeleženci enotni, da je potreben
dolgoročni koncept razvoja in sodelovanja na gospodarskem področju v
obmejnih regijah. Slovenski udeleženci
so izpostavili tudi problematiko visokih
cen zemljišč in togo zakonodajo v RS
na tem področju, ki ne omogoča prodaje zemljišč s cenami primerljivimi v
Avstriji. Izpostavili so tudi, da so meje
še vedno v glavah ljudi in da glede na
demografijo in kupno moč se moramo
zavedati vsi skupaj, da se bodo podje-

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer: Današnji podpis pogodbe o medsebojnem sodelovanju je nadgradnja
nekajletnih poizkusov in hotenj kako
vzpostaviti medsebojno sodelovanje
med gospodarstvi Koroške in celjske
regije. Ob podpisu te pogodbe smo
ponosni na to, da je do tega sploh prišlo kajti nuja nastopa na tretjih trgih
in gospodarska kriza nas je prisilila k
temu dejanju. Vemo in upamo, da bo
sodelovanje plodno in ne bo le črka na
papirju, saj nas ženejo enaki motivi in
hotenja.
Župan Mestne občine Celje g. Bojan
Šrot: Srečanje je poučno in zanimivo.
Na uspešnih zgodbah koroških občin
bi se lahko učili kako pospešiti gospodarstvo. Ni treba daleč po zgled dobre
prakse.
Podpredsednik OOZ Celje in vodja
projekta Strategija razvoja na področju MOC g. Peter Pišek: Tovrstna
srečanja je potrebno nadgraditi. Veseli
me, da je z nami danes župan MOC g.
Bojan Šrot, kar je veliko priznanje goAPRIL 2013
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spodarskim naporom in župani občin
na katere članstvo gravitira OOZ Celje.
Predvsem sem vesel, da lahko vidim
načine in vzvode za spodbujanje gospodarstva. Dobri zgledi iz Koroške so
lahko način prenosa dobrih praks v
naše občine.
Župan občine Pliberk g. Štefan Visočnik: Kaj zmoremo in kaj lahko skupaj
naredimo je odvisno od vseh nas. Na
Koroškem in v Sloveniji bi morali razviti
koncepte sodelovanja ob meji , vključiti vlado na Koroškem in v Ljubljani ter
pridobiti v ta namen sredstva iz EU. Zavedati se moramo, da smo eni in drugi
zelo majhni, vsi pa potrebujemo nova
delovna mesta, infrastrukturo in odjemalce.

mo tako prednosti in pomanjkljivosti.
Predvsem sem opazil pomanjkljivosti
v organizaciji, financiranju občin in obveznostih občin do deželne vlade, ki
so zelo visoke. V primerjavi s Slovenijo
imajo zato manj denarja za investicije,
čeprav imajo višje proračune občin.
Čestitke OOZ Celje za organizacijo srečanja s Slovensko gospodarsko zvezo,
ki je spodbuda za drugačen način razmišljanja in iskanja možnosti za spremembe, za katere pa je nujna podpora v občinskem svetu. Zagotovo pa je
potrebno spremeniti marsikaj tudi na
nivoju države.

Župan občine Dobrna g. Martin Brecl: Z menjavo okolij pridobivamo nova
poznanstva, imamo možnost primerjaŽupan občine Vojnik g. Beno Poder- ve tuje prakse z domačo. Vsekakor imagajs: Z delovnimi srečanji spoznava- jo v Avstriji drugačen način financiranja

Benjamin Wakounig (SGZ Celovec) in Miran
Gracer (OOZ Celje), foto: mag. T. Štinek

občin. Udeleženci srečanja pa smo vsi
skupaj ugotavljali, da je obstoječa kupna moč tako pri njih kot pri nas premajhna.

Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine
Celje - vabimo vas k udeležbi na okroglo mizo
Mestna občina Celje si prizadeva biti v službi svojih občanov, želi jih spodbujati k pozitivnemu odnosu do mesta Celja, do njegovega razvoja in prihodnosti. Svoja prizadevanja
dokazuje tudi z izvajanjem različnih projektov, v katerih se
povezuje z vsemi nosilci razvoja, podjetništva in inovativnosti. Tako je skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico
Celje zastavila aktivnosti za pripravo strategije razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje, o čemer smo
vas obvestili in povabili k sodelovanju že v prejšnjih številkah glasila.
Do sedaj smo za pripravo dokumenta izvedli že vrsto aktivnosti:
o Idejna zasnova, priprava, organizacija vseh aktivnosti v
sklopu projekta
o Zastavitev metodologije in aktivnosti
o Sodelovanje z MOC glede realnih možnosti spodbud
o Pridobitev informacij o dobrih praksah občin v Republiki
Sloveniji
o Posredovanje predvidenih kratkoročnih ukrepov s strani
OOZ Celje na MOC
o Oblikovanje skupin za pripravo strategije (povabila in soglasja) skupaj z MOC
o Pridobljeni podatki iz informacijskih baz
o Povabilo zastopanim strankam in listi v mestnem svetu
MOC za predložitev njihovih delovnih dokumentov, ki se
nanašajo na področje razvoja gospodarstva MOC
o Oblikovanje anket in pristop k strategiji izvedbe anketiranja za občane in gospodarske subjekte
o Priprava vsebin, analiza podatkov, organizacija in izvedba
srečanja skupin za pripravo strategije in ostalih povablje-
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nih na srečanja ter drugih dogodkov analiza stanja v sodelovanju z MOC
o izvedba delovnega srečanja v Pliberku s Slovensko Gospodarsko zvezo
Naš naslednji korak je izvedba okrogle mize z naslovom:
PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
NA PODROČJU MO CELJE
v sredo, 8.5.2013, ob 10. uri
v dvorani OOZ Celje, Cesta na ostrožno 4, 3000 Celje
Voditelj okrogle mize in vodja projekta:
g. Peter Pišek
Program:
o Uvodni pozdrav predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer in
župan MOC g. Bojan Šrot
o Mnenja občanov in gospodarstva - mag. Tatjana Štinek
o Predstavitev dobre prakse na avstrijskem Koroškem
(predstavnik Slovenske gospodarske zveze Celovec)
o Spodbude in aktualni projekti države in EU (mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS)
o Diskusija in izmenjava mnenj
o Oblikovanje predlogov
Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize, kajti tako boste
imeli možnost in priložnost predstaviti svoja mnenja, pobude, predloge ter na ta način aktivno sooblikovati vsebino
strategije razvoja gospodarstva. Zaradi lažje organizacije
dogodka vas prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico ter
jo do ponedeljka, 6.5.2013, posredujete na zbornico ali
pa svojo udeležbo potrdite po e-pošti.

INFORMACIJE OOZ CELJE

"

PRIJAVNICA
NA OKROGLO MIZO “PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA GOSPODARSTVA”
(prijavnico pošljite do 6.5.2013 po faxu (03) 425 22 71 ali se prijavite na e-mail natalie.furek@ozs.si)
PODJETJE/S.P.:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

13. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev
V okviru sejma MEGRA v Gornji Radgoni se je v organizaciji sekcije kleparjev
in krovcev pri OZS 4.4. in 5.4.2013 odvijalo tradicionalno že 13. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev,
katerega generalni pokrovitelj je bil
TONDACH SLOVENIJA d.o.o. Križevci
pri Ljutomeru. Ostali pokrovitelji, ki so
omogočili izvedbo, so bili še: POMURSKI SEJEM d.d., Gornja Radgona, STREŠNIKI GOLOB d.o.o. Mirna Peč, VELUX
SLOVENIJAd.o.o. Trzin, METROTILE
ADRIA d.o.o. Ljubljana, KOVINARSTVO
BUČAR DRAGO BUČAR, s.p. Miklavž
na Dravskem polju, GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC d.d., FILLI
STAHL, d.o.o. Ljubljana (PREFA) in UNIOR d.d. Zreče.

-

ekipa Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad – Ljubljana (SPSŠB Ljubljana)
ekipa ŠC Celje.

Tekmovalne ekipe so najprej morale na
pripravljena ostrešja položiti paropropustno folijo, vzdolžno montirati morale za zračni most, prečno montirati letve
za strešno kritino (ekipa OOZ Celje pa
podeskati celotno površino), vgradili so
strešna okna, montirali žlebove in žlote,
nato pa je vsaka ekipa pokrila strešino
z za njo določeno strešno kritino. Ekipe
ŠC Celje, ŠC Ptuj - Strojna šola in SPSŠB
Ljubljana so imele nalogo pokrivanja
s strešniki Tondach in Golob večjega
formata, ekipa Metrotile je pokrivala z
jekleno pločevinasto kritino Metrotile.
Ekipa OOZ Ptuj je morala strešino poSodelovalo je 6 ekip, in sicer:
- ekipa OOZ Celje v sestavi Franc kriti s strešniki Tondach tip bobrovec,
Belehar (mentor ekipe) ter tek- ekipa OOZ Celje pa se je spoprijela z
movalca Nik Belehar in Tomaž najtežjo nalogo, in sicer pokrivanja z
aluminijasto strešno kritino proizvaBučar
jalca Prefa. Polovico strešine so pokrili
- ekipa OOZ Ptuj
z njihovo tipsko strešno kritino, drugo
- ekipa Metrotile Ljubljana
polovico pa na klasičen kleparski način
- ekipa ŠC Ptuj – Strojna šola
(na zgib). Tekmovalca Nik Belehar in
Tomaž Bučar sta pod vodstvom zelo
izkušenega mentorja Francija Beleharja pokazala vrhunsko delo z zavidanja vrednim znanjem, ki ga ne
dosegajo niti marsikateri bolj izkušeni kleparji - krovci.

Ekipa OOZ Celje pri delo, foto F. Stropnik

Člani ekipe OOZ Celje (od leve): Nik Belehar,
Tomaž Bučar in Franc Belehar, foto: F. Stropnik

tudi razlog, da je ekipa OOZ Celje izgubila 1. mesto. V tolažbo jim je lahko,
da so delo opravili vrhunsko z veliko
pohvale prisotnih strokovnjakov in samega proizvajalca strešne kritine Prefa.
Končni vrstni red:
1. mesto: ekipa OOZ Ptuj
2. mesto: ekipa OOZ Celje
3. mesto: ekipa SPSŠ Ljubljana
4. mesto: ekipa ŠC Ptuj - Strojna šola
5. mesto: ekipa ŠC Celje

Ekipa Metrotile je kot šesta sodelujoča
zaradi ugotovitve, da sta tekmovalca
starejša, kot določa tekmovalni pravilnik, tekmovala izven konkurence, sta
Prefa je kot pokrovitelj tekmovanja z že- pa nalogo kljub temu opravila odlično.
ljo, da se prikaže njihov strešni sistem
v celoti, malo pred koncem priskočil
na pomoč s svojim inštruktorjem pri
Članom ekipe OOZ Celje
nepomembnih zaključkih. Pri ocenječestitamo za osvojeno
vanju ocenjevalna komisija prisotnost
pokrovitelja ni spregledala, kar je bil
2. mesto!
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Sekcija za promet
Obveščamo vas, da sekcija za promet pri OZS organizira:
Zbor cestnih prevoznikov,
ki bo v soboto, 20. aprila 2013, ob 10. uri
v sejni dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani, Dunajska cesta 18
Na zboru bodo cestni prevozniki blaga in potnikov predstavili najbolj perečo problematiko v dejavnosti ter zahtevali
dokončno razrešitev vprašanj, ki ovirajo njihovo delovanje.
Na tem zboru se bodo tudi dogovorili o nadaljnjih korakih,
če se problematika ne bo razrešila. Kot priprava na zbor bo
12.04.2013 ob 10. uri na OZS tudi skupščina sekcije za
promet pri OZS. Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim
večjem številu.

Obveščamo vas, da imamo na OOZ Celje pisne informacije s področja dela sekcije za promet pri
OZS (za mesec februar in marec 2013).
V kolikor želite biti seznanjeni s tekočimi aktivnostmi
na področju delovanja sekcije za promet vas prosimo,
da nam to sporočite na zbornico.
Za hitrejše posredovanje informacij pa vas vabimo,
da izpolnite obrazec na strani 3 ter nam posredujete
vaše podatke - preko e-pošte vas bomo lahko najhitreje obveščali o zadevah, ki so pomembne pri vašem
poslovanju.

Elektro sekcija
V okviru mednarodnega projekta SMEST 2 za pomoč mikro,
majhnim in srednje velikim podjetjem Slovenski inštitut
za standardizacijo (SIST) organizira brezplačni seminar,
s katerim želi spodbuditi uporabo evropskih standardov ter
vključevanje mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v
standardizacijsko delo. Seminar je namenjen ozaveščanju
predstavnikov mikro, majhnih in srednje velikih podjetij
ter drugih zainteresiranih javnih ali zasebnih organizacij o
koristih uporabe standardov in prednostih vključevanja v
standardizacijo. Predavanje tuje predstavnice CEN-CLC MC,
gospe Ingrid Soetaert, bo potekalo v angleškem jeziku, zato
je zaželeno razumevanje angleščine.
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) vas vljudno

vabi na brezplačni seminar, ki bo potekal 24. aprila
2013 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana, z začetkom ob 12.45 uri. Parkirišča so na voljo v
parkirni hiši v neposredni bližini hotela (parkirišča so plačljiva). Vsi, ki se želite udeležiti brezplačnega seminarja, pošljite
prijavo do torka, 22. aprila 2013, na naslov: Slovenski inštitut
za standardizacijo (SIST), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Monika Pleterski, tel.: 01 478 30 73,
fax 01 478 30 94, e-pošta: monika.pleterski@sist.si, http://
www.sist.si/. Število mest je omejeno. Prijavnice dobite tudi
na zbornici. Na seminarju bo poskrbljeno za postrežbo,
okusno kosilo in osvežilne napitke. Udeleženci boste prejeli
tudi potrdilo o udeležbi.

VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. AKTUALNE SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
IN ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
v četrtek, 18.4.2013, ob 13. uri
Zakonodajalec je uveljavil spremembi dveh predpisov, ki zelo pomembno oblikujeta trg dela. Te spremembe imajo
izjemen vpliv na delodajalce in delavce, sploh v današnjem času, ko te spremembe pogojuje tudi gospodarska kriza.
Seminar bo izvedla Melita Ambrož, univ.dipl.prav. Vsebina:
SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH:
• sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas in sorazmerne pravice (regres, odpravnina…)
• nova ureditev odškodninske odgovornosti v primerih kršitev prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu, ukrep inšpektorja za delo ...)
• pomembne spremembe pravil javne objave prostega delovnega mesta
• pogoji in primeri, ko se delavcu lahko naloži opravljanje drugega dela (razporejanje)
• novosti pri pridobitvi pravice do letnega dopusta
• kako je po novem urejeno agencijsko delo in kako to vpliva na delodajalca in delavca
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi (spremembe pri sporazumnem prenehanju, postopki odpovedi, odpovedni roki
in odpravnine, novosti pri varstvu starejših delavcev pred odpovedjo)
• novosti pri disciplinski in odškodninski odgovornosti
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SPREMEMBE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA:
• ukinitev obvezne prijave prostega delovnega mesta na zavodu
• možnost začasnega in občasnega dela brezposelnih, starejših od 50 let in upokojencev
• odmera denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
• prijava v evidenco brezposelnih v času odpovednega roka
• vključevanje v javna dela
• evidenca začasnih del
Udeležba na seminarju, ki bo trajal 4 ure, je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno
20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V POVEZAVI Z REGRESNIMI ZAHTEVKI
v torek, 23.4.2013, ob 13. uri
Seminar bo izvedla mag. Sandra Senčič, direktorica podjetja KOVA d.o.o. Celje. Kratka vsebina:
• novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)
• odgovornosti delodajalca v primeru nezgod pri delu
• raziskave nezgod pri delu – ključna ustrezne izpolnitve prijave nezgode pri delu (ER 8) pri opisu dogodka in vzroka
nezgode pri delu (prikaz praktičnih primerov)
• ukrepanje delodajalca v primeru prejema regresnih zahtevkov (zavrnitev zahtevka ali tožba)
• prikaz primerov sodnih postopkov pri odškodninah delavcev, ZZZS, ZPIZ
Udeležba na seminarju, ki bo trajal 2 uri, je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno
20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

3. BRANJE BILANCE
v sredo, 24.4.2013, ob 9. uri
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu potrebujejo analiziranje bilanc poslovnih partnerjev. Brezplačni seminar organiziramo v sodelovanju s podjetjem OPENIT d.o.o., izvedel ga bo Uroš Trojar, MBA. Seminar v
trajanju 2 uri je razdeljen na dva dela.
Prvi del: Kako meriti učinkovitost poslovanja podjetja?
• Razumevanje vsebine računovodskih izkazov - bilance stanja in izkaza poslovnega izida
• Poslovne odločitve in računovodski izkazi
• Obravnavali bomo 9 ključnih kazalnikov in standardov, s pomočjo katerih lahko hitro in učinkovito ocenite finančno
stanje podjetja
• Na seminarju boste prejeli tudi šablono, s katero boste v 10-15 minutah preverili naslednje postavke finančnega
stanja podjetja: denarni tok,ali je stranka dober plačnik, kako redno plačuje dobaviteljem ali so v podjetju "prikrili"
izgubo iz dejavnosti.
Drugi del: Spoznajmo orodje Bilančni semafor
Spoznali bomo praktično orodje za finančno oceno podjetij, ki ga boste lahko vsakodnevno uporabljati za oceno
vaših poslovnih partnerjev. Orodje je zasnovano tako, da podatke iz Ajpesove baze v dveh potezah le kopirate
v orodje in kazalniki se bodo avtomatično izračunali. Kazalniki so opremljeni s standardi po sistemu semaforja, iz
katerega je takoj razvidno katero področje (likvidnost, zadolženost, dodana vrednost.…) je problematična v podjetju.
Udeležba na seminarju, ki bo trajal 2 uri, je za vse udeležence brezplačna. Seminar bo organiziran za minimalno
20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
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"

PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja
na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:

MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ OBRATA:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON:			

FAX:			

ŠT. KARTICE OBRTNIK

MOBI:
E-pošta :

1. AKTUALNE SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
KDAJ: 18.4.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V POVEZAVI Z REGRESNIMI ZAHTEVKI
KDAJ: 23.4.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
3. BRANJE BILANCE
KDAJ: 24.4.2013 ob 9. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"

Vabilo k sodelovanju na sejmih
v organizaciji OZS in SPIRIT
Obveščamo vas, da bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija), letošnjo
jesen organizirala dva skupinska sejemska nastopa slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini:
- Mednarodni sejem ZEPS v Zenici, BIH, 1. – 5. oktober
2013
- Mednarodni sejem TEHNOMA v Skopju, Makedonija, 15. – 19. oktober 2013
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo za prijavljena podjetja
zagotovila najem neopremljenega razstavnega prostora in
tehničnih priključkov ter krila stroške vpisa razstavljavcev v
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sejemski katalog, OZS pa bo poskrbela za izvedbo sejemskega nastopa. Stroške postavitve razstavnega prostora ter
prevoza in zavarovanja razstavnih eksponatov krijejo podjetja sama.
Prijave na OZS sprejemajo do zapolnitve razpoložljivega
razstavnega prostora. Vabilo in prijavne obrazce dobite na
OOZ Celje ali na spletni strani OZS.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, izpolnjene obrazce posredujte na OZS najkasneje do petka, 14. junija
2013. Za podrobnejše informacije kontaktirajte g. Gregorja
Primca na OZS, tel. 01 58 30 557, mobi 041 709 724, e-pošta:
gregor.primc@ozs.si.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec marec 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2013 1.523,80 €.
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje
je 851,07 € (Ul. RS 12/11,24/12). Povprečna stopnja davkov
in prispevkov v letu 2011 je 35,24 % (Ul. RS 24/12). Količnik za
preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,54416.
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2013 (Ur.l. RS
št. 102/2012):
če znaša neto davčna
osnova v €

nad

znaša dohodnina
v€

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 2013:
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

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
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta-letno
za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta
- letno

735,83 €
203,08 €
2.819,09 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 € (Ul.RS 8/2013).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec marec 2013 upoštevajte 21 delovnih dni in 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
1.4.2012 dalje v višini 32,14 € (Ul. RS 18/2012) na PDP
ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika 44008
• prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,55 € (od
1.1. do 31.12.2013) 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/.

Zneski regresa za prehrano med delom
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(Ur.l. RS 99/2012), uporablja se od 1.1.2013 do
31.12.2013
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni
list RS 76/08)

€ na dan

4,90

6,12

2.477,03 €
7.576,62 €
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222,62
58,15
59,98
4,85
122,98
0,91
0,91
1,82
1,28
0,55
1,83
3,65
349,25

190,82
49,84
51,41
4,15
105,40
0,78
0,78
1,56
1,10
0,47
1,57
3,13
299,35

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

Skupaj drugi prisp.

PRISPEVKI SKUPAJ

0,53%

Prisp. za poškodbe pri delu

0,06%

Prisp. delodajalca za zaposl.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001

SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004

523,88

5,48

2,74

0,82

1,92

2,74

1,37

1,37

184,46

7,27

89,97

87,22

333,94

121,37

212,57

1.371,42

90 % PP

698,52

7,32

3,66

1,10

2,56

3,66

1,83

1,83

245,94

9,69

119,95

116,30

445,26

161,83

283,43

1.828,56

120 % PP

873,13

9,15

4,57

1,37

3,20

4,58

2,29

2,29

307,42

12,11

149,94

145,37

556,56

202,28

354,28

2.285,70

150 % PP

1.047,76

10,97

5,49

1,65

3,84

5,48

2,74

2,74

368,91

14,54

179,93

174,44

667,88

242,74

425,14

2.742,84

180 % PP

1.222,40

12,80

6,40

1,92

4,48

6,40

3,20

3,20

430,40

16,96

209,92

203,52

779,20

283,20

496,00

3.199,98

210 % PP

1.397,02

14,63

7,31

2,19

5,12

7,32

3,66

3,66

491,88

19,38

239,91

232,59

890,51

323,66

566,85

3.657,12

240 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanc						
*Povprečna bruto plača za januar 2013 (PP), v EUR (končni podatki)						
**Minimalna plača za leto 2012						
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)						
Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2013; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.					

Skupaj prispevki za zaposl.

0,14%

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.

0,10%

6,56%

Prisp. delodajalca za ZZ

Skupaj prispevki za ZZ

6,36%

Prisp. zavarovanca za ZZ

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

80,91

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

69,35

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

141,71

60 % PP

121,47

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

914,28

Prehodni davčni podračun

Nad
64.035,30

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 8.977,20
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
64.035,30

Do vključno
8.977,20

783,66

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)

Nad
64.069,74

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 9.156,72
18.305,64
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.305,64***
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74

Do vključno
9.156,72**

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2013

Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1534,54 *

INFORMACIJE OOZ CELJE

