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Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
ko razigrano bo čas prestopil letni prag?
Bo jutro s soncem obsijano,
bo z mehkim perjem nam postlano,
bodo novi časi zlati?
Zlati bodo, če sivino vsakdanjo sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto,
ji s smehom vdihnemo lepoto
in s prijateljstvom iskrenim
nežnost, srečo, mir, toplino.
Takih časov - zlatih časov v novem letu Vam želimo!

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 70, (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
DECEMBER 2012
Internet: http://www.ooz-celje.si

1

INFORMACIJE OOZ CELJE

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
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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verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
- 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 ponedeljek, 24.12.2012 in v ponedeljek, 31.12.2012, na OOZ Celje ne bo uradnih ur.
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OZS z novim vodstvom bo delovala v korist svojih članov
Na 11. izredni seji Skupščine Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS) je 88 poslancev na tajnem glasovanju izvolilo novo vodstvo zbornice. Predsednik OZS je postal Alojz
Kovšca, ki je prejel 15 glasov več kot njegov protikandidat
Ludvik Kavčič. Mesto podpredsednika OZS pa so poslanci
zaupali Janezu Kakerju, ki je bil tudi edini kandidat za to
mesto. Podpredsednika skupščine OZS sta postala Jernej
Dolinar in Simon Slokan. Poslanci so na mesto predsednika Nadzornega odbora (NO) OZS izvolili Žorža Petrovskega,
člani NO OZS pa so postali Lucija Arnold, Drago Bučar, Marjan Markelj in Miran Jelen. »Pred nami je težka in odgovorna naloga, ki jo sprejemam kot izziv. Obljubljam, da bomo
delovali bolj transparentno in učinkoviteje kot doslej, predvsem pa v korist naših članov,« je ob izvolitvi povedal pred-

sednik OZS Alojz Kovšca, ki interese obrtnikov zastopa tudi
kot državni svetnik. Tudi Janez Kaker, podpredsednik OZS in
predsednik UO OZS, se bo zavzemal za učinkovitejše delovanje zbornice: »Imam mizarsko podjetje in dobro poznam
probleme, s katerimi se soočamo obrtniki. Postavili bomo
nove temelje obrtno-zborničnega sistema in delovali na način, ki bo v zadovoljstvo vseh naših članov.« Osnovna programska izhodišča, ki jih je predstavilo novo vodstvo OZS,
pa so: zagotavljanje enotnosti vodstva zbornice in zborničnega sistema, vzpostavitev dialoga s političnimi strankami
na formalni ravni, zagotavljanje transparentnosti odločanja
ter poslovanja in prilagoditev sistema za prehod na prostovoljno članstvo. Vsi izvoljeni organi OZS so izvoljeni za mandatno obdobje do konca leta 2014. (Vir: spletna stran OZS).

Vabilo na 3. LOS 2013
3. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) bo potekal med 17. in 20. aprilom 2013 na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani, kjer bo po ugodnih cenah sejemskega nastopa (ob nespremenjenih cenah - od zgolj 54 EUR/m² za opremljeni prostor dalje), omogočena promocija in prodaja vaših izdelkov in storitev. Dodatne informacije dobite na
Gospodarskem razstavišču na telefonski številki: 01/ 300 26 31 ali 01/ 300 26 50 oz. preko elektronske pošte na naslovu:
rastko.ales@gr-sejem.si ter na spletni strani LOS 2013 http://www.sejemlos.si/za-razstavljavce/.

"

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.

"
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Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo
Spoštovani obrtniki in podjetniki !
Ob koncu meseca novembra 2012 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in
podjetništvo (KPOP) (Ur. list št. 73/08, 55/10 in 100/11). 60.
čl. KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno
ob izplačilu plač za mesec november plačajo Združenju
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po
zaposlenem delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in
izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost
po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih
dejavnosti in za druge delodajalce, ki so člani stranke KPOP.
Ker žal ekonomska in gospodarska kriza ne popušča in ker
verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS ter na ta način omogočate njeno
delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov

pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, socialnih sporazumov, zastopanju pri mednarodnih organizacijah, kar je
v teh težkih kriznih časih še toliko bolj pomembno, vas prosimo, da svoj prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2012 nakažete po položnici, ki jo boste prejeli.
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami v kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577
ali na e-mail info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo
sredstev na TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d.,
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2012. Skupaj smo
močnejši in uspešnejši!
Milan Škapin, predsednik ZDOPS
Janez Šauperl, predsednik skupščine ZDOPS
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS

Javni razpis za ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
Javni razpis je odprt od 8.12.2012 do vključno 16.1.2013 do
24.00 ure. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali
po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zahtevka za izplačilo sredstev (razen splošnih stroškov, ki so
neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe – ti so
upravičeni od leta 2007 naprej). Upravičeni stroški so:
- Investicijski stroški: gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove
montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del), stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti, nakup nove
opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
- Splošni stroški: splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge
in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega
tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo

sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.
Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Predmet podpore je enkratna
finančna pomoč za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij. Paziti je potrebno, da vlagatelj izpolnjuje pogoje glede dejavnosti, za katero je namenjena podpora
ter glede lokacije. Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in
upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju. Vlagatelji so samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu
sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, in zavodi,
gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne
opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska
gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. Lokacija naložbe se ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, sedež dejavnosti in lokacija naložbe se
morata nahajati izven naselij s statusom mesta. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu:
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_
t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1030.

Ugodni krediti SID banke za tehnološko-razvojne projekte
Obveščamo vas, da lahko podjetja pri SID banki pridobijo
dolgoročne kredite za svoje tehnološko-razvojne projekte z
ugodno obrestno mero. SID banka je s kombiniranjem 100
milijonov evrov povratnih sredstev, ki jih je pridobila z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki, in 50 milijonov evrov
sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo raz-
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vila specializirano kreditno linijo »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013«.
Kreditna linija je pomembna novost v ponudbi SID banke,
saj imajo ti krediti status državne pomoči. Obrestna mera je
namreč nižja od referenčne obrestne mere, ki jo kot kriterij za
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državno pomoč določa Evropska komisija. Financiranje SID
banka izvaja neposredno, vloga za financiranje in druga potrebna dokumentacija pa je podjetjem dostopna na spletni
strani http://www.sid.si/ugodni-krediti-za-razvoj-in-raziskave.
SID banka se je za posebno podporo področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) odločila, ker so vlaganja v RRI temelj

rasti konkurenčnosti in razvoja gospodarstva, pridobivanje
ustreznih virov financiranja takih naložb pa je za podjetja pogosto težavno. S sredstvi EIB, ki so zaradi svoje dolge ročnosti in kakovosti velikega pomena prav za RRI, SID banka tako
spodbuja vlaganja na področjih, ki so pomembna za dvig
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dodatne informacije dobite pri ga. Jasni Ravnikar, tel. št. 01 200 72 88 ali na
e-mail: jasna.ravnikar@sid.si .

Zaključek projekta »Izbira poklica-izziv za prihodnost«
Že peto leto poskuša OOZ Celje z izvajanjem projekta, ki
ga podpirajo Mestna občina Celje ter občine Dobrna, Štore
in Vojnik osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne
pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali ter jim lahko vsaj malo olajšajo odločitev o izbiri nadaljevanja izobraževanja.
Izbira poklica je resnično individualna odločitev vsakega posameznika, pa vendar stanje na trgu dela vpliva na celotno
družbo. Glede na to, da se že vrsto let soočamo s pomanjkanjem poklicnih profilov prav v obrtnih poklicih, v tehničnem
spektru ter na področju zdravstva in informatike, smo si v
projektu zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati
inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi
člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse leto
2012, sodelovalo je 16 naših članov obrtnikov in podjetnikov,
izvedenih je bilo 26 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol
ter 557 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo obiskane okrogle
mize z gosti: našimi obrtniki in podjetniki ter predstavnico
ZRSZ OS Celje. Učence in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji,
veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja
za nadaljevanje izobraževanja.
V sredo, 14.11.2012, smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, pregledali izvedene aktivnosti in dosežene
rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v
projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim smo predstavili celoten projekt, kakor tudi
projekt podjetniških krožkov UPI (inovativnost, podjetnost,

ustvarjalnost) ter zaključke 3. Festivala izobraževanja in zaposlovanja (FIZ), ki je potekal v januarju na celjskem sejmišču
in je prepoznan kot največji regijski karierni dogodek, saj je
letošnji FIZ obiskalo preko 4.500 udeležencev. Na 3. FIZ-u je
bil osrednji dogodek prav predstavitev 22 krožkov UPI, ki so
potekali v letu 2011 na področju savinjske regije. Žal pa so
udeleženci srečanja izvedeli tudi slabo novico, da FIZ-a v letu
2013 ne bo, kajti organizatorji finančnih sredstev za izvedbo
dogodka nismo uspeli zagotoviti.
Udeleženci delovnega srečanja so izrazili zadovoljstvo, da so
del uspešno izvedenih projektov, podali so svoja mnenja in
pobude za sodelovanje v prihodnje. Ob zaključku dogodka
je predsednik OOZ Celje Miran Gracer podelil zahvale vsem
sodelujočim članom obrtnikom in podjetnikom, udeleženim
občinam, svetovalnim delavkam in institucijam,ki so v projektu sodelovale. Kaj so o projektu povedali nekateri sodelujoči
navajamo v nadaljevanju.
		
Miran Gracer, GRAFIKA GRACER D.O.O., predsednik OOZ
Celje: »Ob peti obletnici naših projektov, ki jih z velikim
uspehom izvajamo na osnovnih šolah, še posebej moramo
izpostaviti OŠ Lava, smo na svoje delo lahko izredno ponosni. To niso samo prazne fraze, o uspehu govorijo številke, saj
statistika nedvoumno prikazuje višji vpis v poklicne srednje
šole, različno od regije do regije odvisno med 12 in 15 %. Še
posebej je uspeh viden v celjski regiji, kjer si lahko del zaslug
lastimo tudi sami. Skrbi me, kako bo s financiranjem v prihodnje, zaradi statusne ukinitve obveznega članstva, obdaja pa
me dober občutek, da bomo vseeno s projekti nadaljevali s
pomočjo širše družbene skupnosti.«
Irena Kalšek, svetovalna delavka OŠ Vojnik: »Zelo sem vesela, da lahko sodelujem v projektu, ker ste vi edina opora v
karierni orientaciji, ki jo izvajamo na šoli.«
Matija Čretnik s.p., FRIZER MATIA MIRAGE, član OOZ
Celje: »V projektu sodelujem že od njegovega začetka in
menim, da je zelo poučno spoznavanje poklicev, zato da bi
učenci čim prej spoznali, kaj jih veseli delati. S tem bi bilo veliko manj napačnih odločitev, kar bi imelo vpliv tudi na celotno družbo in gospodarstvo.«

Foto: arhiv OOZ Celje

Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava: »Podpiram ta projekt v celoti - absolutno ga ocenjujem kot izredno koristnega
za otroke in starše, zaradi usmerjanja otrok v prave poklice in
predvsem praktičnega vidika sodelovanja s podjetniki OOZ
Celje. To odpira otrokom nove poglede na posamezne pokliDECEMBER 2012
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ce, na prednosti in slabosti, predvsem pa na vrednost poklicev ter možne perspektive. Iz vidika sodelovanja šole z okoljem je to temeljnega pomena za nas vse, ki delamo z otroki
in seveda tudi s starši. Prav to sodelovanje s širšim okoljem je
izredno pomembno. Seveda je moja vizija, da bi za poklice
morali usposabljati od prvega do zadnjega razreda osnovne
šole, spoznavat samega sebe, svoje prednosti, sposobnosti,
osebnostne lastnosti in to bi morala biti skrb celotnega izo-

braževalnega sistema, gospodarstva in države.«
Alojz Škorjanec, AVTOHIŠA ŠKORJANEC d.o.o., član OOZ
Celje: »Sodelovanje našega podjetja v projektu pozitivno
ocenjujem. Vsekakor pa projekt že daje rezultate v obliki povečanega vpisa v strokovne šole in povpraševanja po vajeništvu. Naše podjetje je v lanskem letu podelilo tudi štipendijo
za avtoserviserja.«

Uspešen nastop ekipe OOZ Celje na svetovnem prvenstvu
mladih kleparjev in krovcev
Ekipa mladih kleparjev in krovcev OOZ Celje, zmagovalka 11.
državnega prvenstva, se je v mesecu novembru udeležila 24.
svetovnega prvenstva, ki se je odvijalo v Luzernu v Švici.
Člani ekipe v sestavi mentor Franc Belehar ter tekmovalca Nik Belehar in Rok Čater so zelo uspešno zastopali
Slovenijo. Na prvenstvu je v tekmovalnem delu sodelovalo
11 držav v treh različnih kategorijah, in sicer: kategorija ravne
strehe, kategorija pločevinaste strehe in kategorija poševne
strehe. Naša ekipa je tekmovala v kategoriji poševne strehe,
kjer je običajno največja udeležba in največja konkurenca.
V tej kategoriji je tekmovalo 11 držav, ekipa Slovenije
– OOZ Celje pa je osvojila odlično 7. mesto. Istočasno je
potekal 60. IFD kongres, ki se ga je udeležil predsednik sekcije

kleparjev in krovcev pri OZS in OOZ Celje Franček Stropnik.
Na pripravljene panoje je bilo potrebno vgraditi kompleten
strešni sistem od folije, izolacije, izdelati zračni most, vgraditi
kleparske elemente, strešno okno, kritini Integral Plan Eternit Švica s solarnim elementom in ZZ Wancor Švica glineni
strešnik.
Vrstni red v kategoriji poševne strehe je bil naslednji: 1. Švica,
2. Avstrija, 3. Nemčija, 4. Poljska, 5. Velika Britanija, 6. Madžarska, 7. Slovenija, 8. Nizozemska, 9. Estonija, 10. Romunija, 11.
Latvija.
Članom ekipe OOZ Celje iskreno čestitamo za odlično uvrstitev na 24. svetovnem prvenstvu in jim želimo
uspešne nastope tudi v prihodnje!

Ekipa OOZ Celje (od leve: Nik Belehar, Franci Belehar,
Rok Čater), foto: arhiv IFD

Foto: Franček Stropnik

Vabilo na prvenstvo krovcev, kleparjev in tesarjev v
smučanju
Sekcija krovcev, kleparjev in tesarjev Gorenjske vabi
na tradicionalno smučarsko tekmo v veleslalomu, ki
bo 11.1.2013 na smučišču Krvavec. Tekmovanje se bo
odvijalo v dveh kategorijah: A (do 18 let) in B (nad 18 let).
Dodatne informacije:
- vodja tekmovanja, prijave in dodatne informacije:
Stanetu Kuharju, 041 614 105 in Silvo Oblak 041 662 557
- prijavnina: 10 € na osebo (startnina ter kupon za malico s čajem)
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propozicije: na tekmo vabljeni vsi lastniki, zaposleni,
žene in otroci
prijava smučarjev: do 11.1.2013 ter pred tekmo od
9.30 dalje
prihod in prevzem startnih številk: 11.1.2013 ob 10.
uri pri brunarici Sonček
nagrade: vsak udeleženec prejme kolajno. Prva tri mesta v kategoriji A in B prejmejo pokal v trajno last (izjema:
zmagovalec v kategoriji B prejme tudi prehodni pokal).
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Tekmovanje slikopleskarjev Slovenije
Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS je organizirala že 14. humanitarno akcijo. Tokrat so pomoč namenili
porodnišnici v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer se vsako
leto rodi 1.350 otrok. Na 14. tekmovanju slikopleskarjev,
katerega častni pokrovitelj je bil dr. Žiga Turk, minister za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je več kot 100 slikopleskarjev prostovoljcev v enem dnevu prebarvalo
5.000 m² zidnih in drugih površin na ginekološkem in
porodnem oddelku bolnišnice, vrednost opravljenih del
in materiala pa je ocenjena na 62.000 €. Helios in Jub
sta za projekt letos zagotovila 2.000 kg barv, Žima je
prispevala pleskarska orodja, Tesa tape lepilne trakove,
Rigips pa pokrivne folije in gladilne mase. Slikopleskarji
so v 2. nadstropju bolnišnice v enem dnevu opravili kar
1.100 ur prostovoljnega dela, za njihovo prehrano pa je
poskrbel Mercator.

Ekipa Mirana Roškariča s pokalom

Bojan s humanitarcem
Sodelujoči v akciji vsako leto izvajajo zahtevna slikopleskarska dela v tistih javnih ustanovah, kjer je obnova prostorov
zaradi velikih finančnih vložkov pogosto negotova in odrinjena v prihodnost. Tokrat je sodelovalo 24 tekmovalnih
ekip s skupno 48 slikopleskarji, v humanitarnem delu pa je
sodelovalo še več kot 50 prostovoljcev, med njimi tudi 14
dijakov mariborske in kranjske srednje gradbene šole, ki lahko v praksi spoznavajo pomen profesionalnosti v svoji stroki
in s tem prispevajo svoj delež k dokončni ureditvi objekta.
V tekmovalnem delu je od članov OOZ Celje sodelovala ekipa Mirana Roškariča (Miran in Tomaž Roškarič), ki
je osvojila 3. mesto. V humanitarnem delu prireditve je
sodeloval Milan Pestotnik, ki se akcije udeležuje vrsto
let že od samega začetka. Podjetja pokrovitelji so nagradili
tri najboljše ekipe z vrednostnimi boni, OZS jim je podelila
pokale in diplome, vsi udeleženci pa so za svoje prostovoljno
in nesebično delo dobili priložnostna priznanja. (Vir: spletna
stran OZS)

Strokovna ekskurzija na Bizeljsko in Kozjansko
Da je druženje in izmenjava mnenj dobrodošlo, še posebej v trenutnih razmerah, so se strinjali tudi člani OOZ Celje, ki
so se zadnjo novembrsko soboto udeležili strokovne ekskurzije na Kozjansko
in Bizeljsko. Pot nas je najprej vodila v
Brestovec pri Rogaški Slatini, kjer smo
obiskali Orglarsko delavnico Antona
Škrabla. Po prijaznem sprejemu so nam
predstavili celotno dejavnost uspešnega podjetja. V nadaljevanju smo ob
ogledu repnice slišali mnogo zanimivosti ter poskusili svetovno priznana vina.
Druženje smo zaključili v družbi tamburašev ter ob dobri hrani in pijači v Gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli. Udeležencem je bil nekoliko drugače preživet
dan všeč, saj so spoznali nekaj novega,
obenem pa so imeli priložnost srečanja
s stanovskimi kolegi.

Foto: Zdenko Javornik
DECEMBER 2012
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Ugodna ponudba kart za kopanje
za člane OOZ Celje
Spoštovani člani!
									
V teh časih, ko se vsakodnevni stres povečuje, je še toliko bolj pomembno, da znamo
poskrbeti za hitro sproščanje, zato smo se povezali z zdraviliščem Terme Olimia in za
člane OOZ Celje skupaj pripravili posebno ponudbo.
V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup kart za kopanje s
50 % popustom (veljajo med tednom). Člani, ki redno poravnavajo članarino, lahko
karte naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje vseh kart). Na razpolago so:

celodnevna vstopnica za odrasle 6,50 €
celodnevna vstopnica bazen + savna 11,00 €
celodnevna vstopnica za otroke 4,30 €
Prednosti:
- kopalne karte veljajo 1 leto
- kopalne karte lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono
- popolno razvajanje v wellness centru Orhidelia
Kopalne karte s 50 % popusta veljajo med tednom, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Za koriščenje med vikendi,
prazniki in počitnicami (vse šolske počitnice, razen poletne) se doplača 4 €, kar je še vedno 30 % ceneje kot v redni prodaji. V primeru nakupa storitve bazen+savna imate pri doplačilu 5,5 € med tednom in pri doplačilu 10 € med vikendi,
prazniki in počitnicami omogočen vstop v wellness center Orhidelia.
Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!

Strategija razvoja gospodarstva na področju
Mestne občine Celje
OOZ Celje je zaradi večletnega odličnega sodelovanja z Mestno občino Celje (MOC) v projektih z vsebinami, ki se nanašajo na
podjetništvo, promocijo obrti in deficitarnih poklicev, razvoj, inovativnost, ustvarjalnost, zaposlovanje in samozaposlovanje,
dobila edinstveno priložnost, da pripravi Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje. Obsežnega in
zahtevnega projekta smo se lotili skupaj z občino. Oblikovali smo širšo in ožjo skupino za pripravo Strategije, zastavili celotno
metodologijo priprave, naredili analizo stanja s pomočjo pridobljenih podatkov iz različnih baz, preučili primere dobrih praks
občin RS na področju spodbujanja podjetništva in gospodarstva ter začeli z zbiranjem mnenj s pomočjo anket. Vzporedno
z navedenimi aktivnostmi je zbornica posredovala MOC nabor kratkoročnih ukrepov za spodbujanje obrti in podjetništva.
OOZ Celje si je skupaj z MOC postavila rok za izdelavo Strategije razvoja v jeseni 2013, do takrat pa bo zbornica izvedla več delovnih srečanj, delavnic in okroglih miz z namenom oblikovanja Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC. Zbornica
in občina načrtujeta doseganje skupnih ciljev usmerjenih v razvoj in krepitev gospodarstva, ki bo prinesel korist obrtnikom,
podjetnikom, podjetjem in vsem prebivalcem občine.
Vsekakor želimo pridobiti vpogled v Vaše načrte za prihodnost, da bi jih lahko upoštevali pri pripravi Strategije,
zato v Informacije prilagamo kratko anketo, ki nam jo izpolnjeno lahko vrnete po pošti, faxu (425 22 71) ali mailu
(tatjana.stinek@ozs.si).
Pričakujemo Vaš aktiven doprinos ustvarjanju naše skupne prihodnosti.
Vodja projekta: Peter Pišek
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Vprašalnik
Predstavitev gospodarskega subjekta: podjetja, samostojnega podjetnika
Naziv:
Naslov:
Tel:
Fax:
e‐mail:
Glavna dejavnost
podjetja:
Podjetje v
2008
2009
2010
2011
številkah
Št. zaposlenih
Koriščenje
podpornega
okolja na lokalni
ravni (subvencije,
krediti,
sofinanciranje,
olajšave… in
katere)

Načrtovane
investicije
Načrtovano
zaposlovanje v
letih
Načrtovani profili
zaposlenih

2013

2014

2015

2016

2012

2017

Predlogi in pobude

V Celju: __________________

Odgovorna oseba:_____________________
DECEMBER 2012
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec november 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2012
1.489,00 €. 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 2012 (ur.l. RS št.
105/2011):
če znaša neto davčna
osnova v €

nad

znaša dohodnina
v€

do
653,38

653,38

1.306,75

1.306,75

16%
104,54

+27%

nad 653,38

280,95

+41%

nad 1.306,75

Mesečne davčne olajšave v letu 2012:
Splošna olajšava:

269,04 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v €

nad
885,17

znaša dodatna mesečna
olajšava v €

do
885,17

262,07

1.024,02

90,90

Posebne olajšave:
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za prvega vzdrževanega otroka

198,51 €

za dva vzdrževana otroka

414,32 €

za tri vzdrževane otroke

774,25 €

za štiri vzdrževane otroke

1.278,31 €

za pet vzdrževanih otrok

1.926,50 €

za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

719,29 €

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

198,51 €

DECEMBER 2012

2.755,71 €
3.228,45 €
7.406,28 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2012 dalje znaša 763,06 € (Ul.RS 5/2012).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec november 2012 upoštevajte 21 delovnih dni in 1 praznik, 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
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 4,53 € (od
1.1. do 31.12.2012) 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 73/08 in 55/2010) - velja od 1.8.2010 do
31.12.2011

€ na dan

4,50

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(Ur.l. RS 73/08, 55/2010 in 100/2011) - velja od
1.1.2012 dalje

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni
list RS 76/08)

6,12
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2012
1489,00 *

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

Dosežena osnova za leto
2011 (v EUR)

Bruto zavarovalna
osnova v EUR

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%
Prisp. delodajalca za PIZ

znesek
veljavne
minimalne
plače

60 % PP

763,06

893,40

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

1.340,10 1.786,80 2.233,50 2.680,20 3.126,90 3.573,60

118,27

138,48

207,72

276,95

346,19

415,43

484,67

553,91

67,53

79,07

118,60

158,13

197,66

237,20

276,73

316,26

185,80

217,55

326,32

435,08

543,85

652,63

761,40

870,17

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

90 % PP

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

48,53

56,82

85,23

113,64

142,05

170,46

198,87

227,28

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

50,06

58,61

87,91

117,21

146,52

175,82

205,12

234,43

Prisp. za poškodbe pri
delu

0,53%

4,04

4,74

7,10

9,47

11,84

14,21

16,57

18,94

102,63

120,17

180,24

240,32

300,41

360,49

420,56

480,65

Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za
starš. var.

0,10%

0,76

0,89

1,34

1,79

2,23

2,68

3,13

3,57

Prisp. delodajalca za
starš. var.

0,10%

0,76

0,89

1,34

1,79

2,23

2,68

3,13

3,57

Prisp. zavarovanca za
zaposl.

0,14%

1,07

1,25

1,88

2,50

3,13

3,75

4,38

5,00

Prisp. delodajalca za
zaposl.

0,06%

0,46

0,54

0,80

1,07

1,34

1,61

1,88

2,14

Skupaj drugi prisp.

3,05

3,57

5,36

7,15

8,93

10,72

12,52

14,28

PRISPEVKI SKUPAJ

291,48

341,29

511,92

682,55

*Povprečna bruto plača za avgust 2012 (PP), v EUR

**Minimalna plača za leto 2011

853,19 1.023,84 1.194,48 1.365,10

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011, v EUR

S 1. 10. 2011 velja v Republiki Sloveniji nov način plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani 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:

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
do 31.7.2008
5,54 €

Znesek povračil stroškov od
1.8.2008 dalje
6,12 €

0,69 €
0,15 €

0,76 €
0,18 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €
0,29 €
3,13 €
3.443 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €
0,37 €
4,49 €
4.063 €
DECEMBER 2012
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Obrnite nov list
Obrnite
v vašem nov list
v
vašem
poslovanju!
poslovanju!

Hiter, enostaven
in
ugoden
Hiter,
enostaven
dolgoročen
in ugoden *
Mikrokredit.
dolgoročen
Mikrokredit.*

Lastnosti dolgoročnega Mikrokredita Volksbank:
• višina kredita: 25.000 EUR,
• 6% ali 7% fiksna letna obrestna mera,
Lastnosti dolgoročnega Mikrokredita Volksbank:
• doba kredita do 22. 12. 2019,
• višina kredita: 25.000 EUR,
• sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do porabe,
• 6% ali 7% fiksna letna obrestna mera,
vendar najkasneje do 22. 12. 2013.
• doba kredita do 22. 12. 2019,
• sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do porabe,
Edinstven dolgoročni vir, s katerim lahko:
vendar najkasneje do 22. 12. 2013.
• razširite prodajni asortiman,
• izkoristite možnost, da vam dobavitelj prizna cassa sconto,
Edinstven dolgoročni vir, s katerim lahko:
• izvedete nakup različne opreme za vaše poslovanje,
• razširite prodajni asortiman,
• prenovite ali kupite poslovni prostor,
• izkoristite možnost, da vam dobavitelj prizna cassa sconto,
• realizirate druge poslovne ideje in aktivnosti.
• izvedete nakup različne opreme za vaše poslovanje,
* • prenovite ali kupite poslovni prostor,
Kreditojemalec je mikro poslovni subjekt, ki zaposluje največ 9 oseb in ima letni promet
(letne
prihodke)
in
letno
bilančno
vsoto,ideje
ki ne presegata
2 milijonov EUR (podatki
• realizirate
druge
poslovne
in aktivnosti.
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zadnjega poslovnega leta). Pogoji veljajo na dan 19. 11. 2012.

Kreditojemalec je mikro poslovni subjekt, ki zaposluje največ 9 oseb in ima letni promet

*

Vabljeni v center finančnih rešitev.

