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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.

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.).

Popravek
V januarskih Informacijah na strani 6 je pri fotografiji prispevka, ki se nanaša na prednovoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev savinjske regije, napačno naveden avtor fotografije. Avtor fotografije je Tone Tavčer. Za
napako se opravičujemo.

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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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Spoštovani ustvarjalci izdelkov
domače in umetne obrti!
V okviru LAS Raznolikost podeželja, ki združuje občine
Celje, Laško, Štore in Vojnik, je bil na razpisu za pridobitev sredstev na ukrepu Leader uspešen projekt »Po poteh
umetnosti in umetne obrti«, katerega nosilec je Občina
Laško, partnerji pri projektu pa so STIK Laško, občini Štore
in Vojnik ter KD Galerija Maleš. Projekt predstavlja inovativen prispevek k razvoju perspektivnih dejavnosti LAS območja in spodbuja kulturni turizem na podeželju.
Namen projekta: Projekt je namenjen spodbujanju odličnosti in inovacij na področju vizualnih umetnosti ter domače in umetne obrti. Omogoča in promovira dostop do
umetnosti in umetniškega izražanja za najširši krog ljudi
in si prizadeva za ohranjanje in spodbujanje rasti v kulturnem gospodarstvu območja.
Projektni rezultati: V okviru projekta bo oblikovana mreža
ponudnikov na območju LAS in opredeljene storitve na
posameznih lokacijah za različne ciljne skupine. Izvede-

ne bodo 3 tematske delavnice za vključene ponudnike z
namenom oblikovanja programa in dolgoročnih razvojnih smernic in 7 tematskih delavnic za obiskovalce, ki se
bodo na Dnevih odprtih vrat lahko udeležili umetniškega
procesa in preverili lastne kreativne sposobnosti. Projekt
bo predstavljen skozi zloženko z vrisanimi lokacijami na
zemljevidu ter s kratko predstavitvijo posameznih ponudnikov, njihovimi kontakti ter priloženim predstavitvenim CD-jem. Predvidena je promocija na 8 prireditvah
in sejmih na celotnem območju LAS. Ker so predvidene
prireditve tradicionalno dobro obiskane, pričakujemo, da
se bo z vsebino integralnega turističnega produkta »Po
poteh umetnosti in umetne obrti« seznanilo okoli 7.000
ljudi. Izveden bo tudi vzorčni primer označitve poti iz Laškega do Galerije Maleš v Zgornji Rečici. Vljudno vas vabimo k sodelovanju v novo nastajajočem integralnem turističnem produktu »Po poteh umetnosti in umetne obrti«.
Več informacij: STIK Laško, Marina Bezgovšek, tel.:03 733
89 52, mobi: 041 983 123.

3. Festival
izobraževanja in
zaposlovanja (FIZ)
V četrtek, 12. januarja 2012, je celjsko sejmišče preplavila
množica obiskovalcev - skoraj 5000 jih je bilo, saj je potekal največji karierni dogodek regije - zdaj že tradicionalni 3.
Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki ga je slavnostno
otvoril predsednik upravnega odbora OZS Štefan Grosar.
Dogodek smo soorganizirali OOZ Celje, ZRSZ-OS Celje,
RGZC, RASR in Celjski sejem d.d. Pokrovitelja projekta pa
sta bila tudi tokrat Lisac&Lisac in Business Success, ki sta
pripravila aktualna predavanja, ter medijska partnerja Radio
Fantasy in spletni portal celje.info. Enodnevni izobraževalno-zaposlitveni dogodek je bil namenjen iskalcem zaposlitve, tistim, ki prvič vstopajo na trg dela, učencem, dijakom
in študentom ter njihovim staršem, delodajalcem, ter vsem,
ki iščejo informacije o izobraževalnih programih in kariernih
priložnostih. Udeleženci so med drugim izvedeli odgovore
na vprašanja, kakšne zaposlitvene priložnosti ponuja regija,
katere kadrovske štipendije so na voljo, marketinški guru
mag. Aleš Lisac je obiskovalcem brezplačnega dogodka
v dvorani, polni do zadnjega kotička, razkril, kako postati
neodvisen, uspešen in bogat tudi v času krize. Obiskovalci
festivala so pridobili številne koristne informacije o zaposli-

tvenih in izobraževalnih priložnostih regije. Predstavilo se je
več kot 45 delodajalcev, izobraževalnih institucij in drugih ustanov, ki lahko posamezniku pomagajo pri pridobivanju formalnega in neformalnega znanja in izkušenj znotraj
evropskega izobraževalnega prostora.
Glede na to, da je OOZ Celje zadnja leta izredno aktivna na
področju promocije poklicev, inovativnosti, ustvarjalnosti
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in podjetnosti med mladostniki - torej na področju, ki ga
vsebinsko že tretjič prispeva tudi Festivalu izobraževanja in
zaposlovanja, so si obiskovalci lahko ogledali praktične prikaze delčka vsakdanjega delovnika 13 poklicev, ki so jih
prikazali člani OOZ Celje. Predstavili so se grafični oblikovalec, frizer, kozmetični tehnik, klepar krovec, avtoserviser,
avtoklepar, suhomontažer, natakar, voznik v mednarodnem
prometu, programer, video montažer… Z najštevilčnejšo
ekipo so se predstavili kleparji in krovci s poklicnim profilom, ki je že kar nekaj časa deficitaren tako v naši regiji kot v
celotni državi, zato bomo lahko zadovoljni, če se bodo kateri izmed obiskovalcev prireditve navdušili nad opravljanjem
tega poklica. Za prispevek k uspešnosti 3. FIZa se zahvaljujemo naslednjim članom OOZ Celje:
• Umetnostna obrt D Design Dušan Zavšek s.p.
• Grafika Gracer d.o.o.
• Frizer Matija Mirage Matija Čretnik s.p.
• Lars-Klepartvo Franček Stropnik s.p.
• Brigita Bučar s.p. Štore
• Frigo Transport, trgovina in gostinstvo Peter Pišek s.p.
• Kozmetični salon Petra, Petra Železnik-Ivič s.p.
• Kozmetika in komercialne storitve Avrelija Kompan s.p.
• Restavracija Taverna Carraro, Milan Kojić s.p.
• Avtohiša Škorjanec d.o.o. Podjetje za prodajo avtomobilov in rezervnih delov
• Avtokleparstvo Janko Razgoršek s.p.
• Seba, trgovina proizvodnja in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. Celje
• Microtom, Tomislav Kores s.p. Celje
ter Muzeju novejše zgodovine Celje, ki je predstavil poklica čevljarja in krojača (Muzejska ulica obrtnikov).

Posebej se zahvaljujemo sodelujoči članici Brigiti Bučar
s.p., ki je v sklopu svoje predstavitve zajela podjetja Metalko, Sika, Filli Stahl, Finit in pasarstvo Oblan, ki so se dogovorili, da brezplačno brez povrnitve kakršnih koli stroškov sodelujejo na festivalu.
Med vtisi naših udeleženih članov prevladuje mnenje, da so
zadovoljni z organizacijo in izvedbo dogodka, da ocenjujejo dogodek kot primeren način pridobitve informacij za
šolajoče mladostnike in iskalce zaposlitve, da je s tovrstnimi
aktivnostmi potrebno nadaljevati v prihodnje, da je dogodek izpolnil njihova pričakovanja in so veseli priložnosti za
predstavitev svojega poklica. Tovrstnim predstavitvam svojega poklica pa se nameravajo odzvati tudi v prihodnje.

Regijski promocijski dogodek Savinjske regije
v okviru projekta Krožki UPI
V naši regiji se zavedamo, da ne moremo doseči razvojnega preboja v družbi
brez vzpodbujanja inovativnosti, podjetnosti in ustvarjalnosti že pri najmlajših.
Tako so dogajanje na 3. FIZ-u sooblikovali tudi mladi podjetniki s samostojnim
regijskim promocijskim dogodkom Savinjske regije v okviru projekta Krožki
UPI (ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost). Svoje delo in izdelke je predstavilo 22 krožkov UPI, ki so se v letu 2011
izvajali v 8 osnovnih šolah v vseh treh
triadah in sicer v Celju, Velenju, Šmarju
pri Jelšah, Rogaški Slatini, Slovenskih
Konjicah, Vitanju in Rimskih Toplicah. Pilotni vseslovenski projekt se je izvajal v
8 regijah, financira pa ga Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije. Krožki
pri učencih spodbujajo ustvarjalno mišljenje in kreativnost, razvijajo podjetne
in organizacijske lastnosti, načrtovanje,
reševanje problemov in sprejemanja
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odločitev, nastopanje v javnosti, timsko
delo, jasno izražanje svojih mnenj in
krepijo samozavest, vztrajnost, kritično
presojo, sprejemanje odgovornosti in
tveganja. Otroci, naši najmlajši podjetniki, se med drugim pomerili v kvizu
»Lepo je biti podjetnik« in tako pokazali
znanje, ki so ga osvojili v krožkih. V projektu so sodelovali učenci od prvega
do devetega razreda, mentorji iz območnih obrtno-podjetniških zbornic in

osnovnih šol, starši, umetniki, podjetniki
in znanstveniki. Predstavljene so jim bile
dobre prakse, učenci so obiskali podjetja, spoznavali so karierne poti in poklice, predvsem pa je pomembno to, da
so spoznali celoten proces od zbiranja
idej do realizacije zastavljenega cilja in
so ta celoten proces v praksi tudi izvedli. Njihova radovednost, ustvarjalnost,
podjetnost ter razmišljanje izven okvirjev so dali ob pravih usmeritvah res

neverjetne rezultate, ki so se pokazali v
končnih izdelkih, storitvah in poslovnih
načrtih kot rezultati projektnega dela in
so jih predstavili na regijskem dogodku.
Samo na tem delu dogodka je sodelovalo preko 300 učencev in njihovih
mentorjev, obiskalo pa ga je tudi 34
osnovnošolcev iz Slavonskega Broda, ki
so bili na obisku v Celju in so FIZ-u dodali mednarodno razsežnost.

O sodelovanju OOZ Celje v projektu Krožki UPI tudi v prispevkih na različnih TV programih:
- v oddaji Dobro jutro na VTV Vaša televizija dne 8.12.2011
- na TV SLO 1 v oddaji Poročila ob petih dne 17.1.2012
- na VI TV Šolskega centra Celje v oddaji Učenje drugače (oddaja bo predvajana v aprilu 2012)

Bi želeli imeti poslovne partnerje v tujini, pa se bojite poslovanja v tujem jeziku? Bi se udeležili strokovnega seminarja ali
delavnice v tujini, pa se bojite, da ne boste dovolj razumeli? Če želite pridobiti ali poglobiti svoje znanje tujega jezika

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Alfabet, d. o. o.
za vas organizirata BREZPLAČNE tečaje tujih jezikov:
-začetni tečaj ANGLEŠČINE
-nadaljevalni tečaj ANGLEŠČINE
-začetni tečaj NEMŠČINE
Komu je program namenjen: vsem članom OOZ Celje , ki imajo redno poravnano članarino, in pri njih zaposlenim delavcem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje ali nadgradnjo znanja tujih jezikov za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega
življenja.
Trajanje, lokacija in čas izvajanja programa: 50 ur v prostorih OOZ Celje, od marca do maja 2012. Število udeležencev v
posameznem tečaju je omejeno (15 v skupini). Prijave zbiramo do 29.2.2012 oz. do zapolnitve skupin, kjer bomo upoštevali
vrstni red prijav po datumu prejema prijave na zbornico. Zainteresirani udeleženci boste vse potrebne informacije o izvedbi
tečajev prejeli po zaključku zbiranja prijav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA
o ANGLEŠČINA (začetni)

o ANGLEŠČINA (nadaljevalni)

o NEMŠČINA (začetni)

(prijavnico pošljite do 29.2.2012 na OOZ Celje po faxu 03 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:
					
NASLOV:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
TELEFON OZ. GSM:

E-POŠTA:

DATUM: 							

ŽIG IN PODPIS:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
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VABILO NA SEMINAR
1. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2011
v sredo, 15.2.2012, ob 10. uri
Za pravilno sestavo davčnega obračuna tako za samostojne podjetnike kot tudi za pravne osebe za leto 2011, je nujno poznavanje tako davčnih kot tudi postopkov določb veljavnih zakonov (ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDavP-2). Na seminarju bomo
osvežili vsa najpomembnejša izhodišča za pripravo davčnega obračuna tako za s.p. kot tudi za pravne osebe in še posebej
poudarili, na kaj vse je potrebno pri sestavi davčnega obračuna paziti, da ne pride do nepotrebnih zapletov in posledično do
davčnega nadzora. Seznanjeni boste tudi z zadnjimi najbolj aktualnimi spremembami davčne zakonodaje in mnenji DURS-a.
Seminar v trajanju 5-6 šolskih ur bo vodila Dunja Verbajs, dipl.oec.(UNI), davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih
svetovalcev Slovenije. Na kratko iz vsebine seminarja:
• Rok za vložitev »davčnega obračuna za leto 2011« za samostojne podjetnike in pravne osebe ter pravila v zvezi z
informativnim izračunom dohodnine posebej za samostojne podjetnike
• Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – inventura
• Ugotavljanje davčne osnove, opredelitev prihodkov in odhodkov za davčne namene skladno z ZDDPO-2 ter razlaga
nekaterih določb ZDoh-2, ki so še posebej pomembne za status samostojnega podjetnika;
• Pravne podlage in metodologija za izpolnitev davčnega obračuna
• Davčno priznani prihodki: prihodki po SRS in popravki prihodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih
prihodkov (zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij, transferne cene med povezanimi
osebami, izvzem prihodkov iz naslova predhodno nepriznanih odhodkov…….);
• Davčno priznani odhodki: odhodki po SRS in popravki odhodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih
odhodkov (problem prevrednotenja - krepitve, slabitve osnovnih sredstev; transferne cene; strošek amortizacije kot
davčno priznan odhodek poslovanja; reprezentanca; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški privatnega
življenja zavezanca; izločitev premoženja v zasebno gospodinjstvo (nepremičnine) v času poslovanja in vnos premoženja
iz gospodinjstva po pričetku opravljanja dejavnosti in med poslovanjem; povračila stroškov med delom - uredba).
• Možnosti zniževanja davčne osnove za leto 2011 s poudarkom na olajšavah za investiranje (primerjalno za s. p. in pravne
osebe);
• Obdavčitev pravnih oseb za leto 2011 in način izračuna predhodne akontacije za leto 2012;
• Obdavčitev dohodka iz dejavnosti, poračun dohodnine za leto 2011 ter izračun predhodne akontacije davka za leto 2012
(davčne stopnje, uveljavljanje splošne olajšave, olajšave za družinske člane….);
• Sestava bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 EUR z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 108,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 219.
Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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!),
TELEFON:			

DAVČNA ŠT.:

FAX:				

MOBI:

število zaposlenih:
ŠT. KARTICE OBRTNIK

			

e-pošta :

1. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2011
KDAJ: 15.2.2012 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje sodeluje kot partner v projektu »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«, ki se izvaja v okviru socialnega partnerstva v sestavi: nosilec Univerzitetno
in raziskovalno središče Novo Mesto, partnerji: Regionalna gospodarska zbornica Celje, Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, Sindikat
delavcev s Skupini CM Celje, Pergam konfederacija sindikatov Slovenije, ki ga delno sofinancirata ESS ter MDDSZ in se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. V okviru projekta bomo v prihodnjih tednih organizirali usposabljanja, ki
so navedena v nadaljevanju in so brezplačna za vse udeležence.
Pred vami je izjemna priložnost, da izkoristite pestrost in širino izobraževalnih tem in svojim sodelavcem omogočite brezplačno udeležbo. Za dodatne informacije glede ponudbe usposabljanj se lahko obrnete na koordinatorja usposabljanj v okviru projekta: Racio
razvoj d.o.o., Lava 2b, 3000 Celje, ga. Martina Trobiš, tel: 03 428 76 24 oziroma na spletno stran: www.racio-razvoj.si.

1. TIMSKO DELO
v četrtek, 16.2.2012, od 9.-13. ure
Namen delavnice je obnovitev in nadgradnja znanja o timskem delu za doseganje večje uspešnosti pri delu ter povezava timskega in projektnega dela.
Vsebina:
• Tim in njegove vsebine
• Proces odločanja
• Narava dela
• Velikost tima in vloga vodje
• Vloge posameznikov
• Projekt in timsko delo
Izvajalka: mag. Tatjana Štinek

2. VODENJE IN MOTIVACIJA
v sredo, 22.2.2012, od 9.-13. ure
Osnova za uspešno delo in vodenje so jasno opredeljeni cilji
in motivirani ljudje. Namen programa je iskanje rešitev za
postavljanje jasnih ciljev in hkrati vzpodbujanje potenciala zaposlenih za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Cilji
programa so: povezati vodenje in motivacijo, spoznati vrste
motivacij in motivacijske dejavnike, nakazati motivirajoča
orodja za vodenje sodelavcev.
Vsebina:
• Vodenje s ciljem, motivacija, vrednote, cilji
• Nevarnosti običajnih metod, uspešna motivacija
• Komunikacija namesto izolacija
• Program vključitve sodelavca

3. FLUKTUACIJA IN VODENJE
IZHODNIH RAZGOVOROV
v petek, 9.3.2012, od 9.-13.ure
Namen delavnice je opozoriti na različne vidike fluktuacije zaposlenih ter se osredotočiti na ugotavljanje vzrokov,
spoznati orodje izhodnih razgovorov kot eno izmed metod
prepoznavanja vzrokov odhajanja zaposlenih. Program je
namenjen vsem, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem.
Vsebina:
• Fluktuacija in njene pojavne oblike
• Izgradnja ugleda delodajalca
• Zadrževanje ključnih kadrov
• Učinkovito vodenje izhodnih razgovorov
Izvajalec: Racio razvoj d.o.o.,Alenka Brod, univ.dipl.soc.

4. VLOGA, POMEN IN VEŠČINE VODENJA
v četrtek, 15.3.2012, od 13.-17. ure
Program je namenjen vodjem na različnih vodstvenih ravneh s ciljem razvoja tehnik in veščin učinkovitega vodenja.
Vsebina:
• Stili vodenja
• Situacijsko vodenje
• Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri
vodenju
• Tehnike razvoja vodenja pri sebi in podrejenih vodjih
• Primeri dobrih vodstvenih praks
Izvajalec: Racio razvoj d.o.o., Gregor Jazbec, univ.dipl.psih.

Izvajalec: Racio razvoj d.o.o., Matjaž Ahac, univ.dipl.soc.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA
Naziv podjetja:_______________________________________________________________
Naslov: ________________________________ Pošta: _______________________________
Kontaktna oseba:_____________________________________________________________
Telefon: ________________________________ Gsm: _______________________________
e-pošta: ____________________________________________________________________
Ime in priimek udeleženca/ke:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Prijavljamo se na naslednja usposabljanja (ustrezno obkroži):
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Tema usposabljanja
Timsko delo
Vodenje in motivacija
Fluktuacija in vodenje izhodnih razgovorov
Vloga, pomen in veščine vodenja

Izvajalec
Mag. Tatjana Štinek
Racio razvoj d.o.o.
Racio razvoj d.o.o.
Racio razvoj d.o.o.

Termin (od 9.-13. ure)
16.2.2012
22.2.2012
9.3.2012
15.3.2012 od 13.-17. ure

Udeležba na vseh usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna. Potekala bodo na lokaciji: Območna obrtnopodjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje.
Žig in podpis:
									
____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izpolnjeno prijavnico pošljite na Racio razvoj d.o.o. po faksu št. 03 42 87 630 ali po e-pošti: martina.trobis@racio-razvoj.si
vsaj 3 dni pred terminom usposabljanja.

Sekcija elektro dejavnosti
Posredujemo vam informacije o Pravilniku o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Pravilniku o
spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ki sta bila objavljena v Ur.l. RS št.
2/2012 z dne 9.1.2012 in sta začela veljati dan po objavi, to je z dnem 10.1. 2012.
V skladu z navedenima pravilnikoma smejo do 31.12.2014,
poleg posameznikov s pridobljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij in sistemov zaščite pred strelo, opravljati navedene preglede
tudi vsi tisti posamezniki, ki so do 31. decembra 2011 pridobili za to potrebno potrdilo o usposobljenosti v skladu
s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice. Po 31.12.2014
bodo ta dela lahko opravljali le še s pridobljeno ustrezno poklicno kvalifikacijo (NPK). Za posameznike, ki do
31.12.2011 niso pridobili potrebnega potrdila o usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske
zbornice, pa velja, da si morajo za opravljanje navedenih
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pregledov po 31.12.2011 pridobiti nacionalno poklicno
kvalifikacijo (NPK).
Sekcija elektro dejavnosti pri OZS opozarja, da se trenutno NPK še ne more pridobiti, zato bodite previdni in v
tem trenutku ne nasedajte zavajajočim oglaševanjem za
druga izobraževanja glede pregledovanja el. inštalacij in
sistemov zaščite pred strelo. Na ta izobraževanja se ne prijavljajte, saj niso več v veljavi. OZS je v postopku prijave za
izvajalca NPK in bo, takoj ko bo mogoče, člane o vsem v
zvezi s tem tudi informirala.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec januar 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2011 1.651,88 €.
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje je
852,40 € (Ul. RS 12/11). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2010 je 35,34 % (Ul. RS 22/11). Količnik za preračun
neto osnove v bruto osnovo znaša 1,54655.
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:
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 €
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 januar 2012 upoštevajte
21 delovnih dni in 1 praznik oz. 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
1.4.2011 dalje v višini 31,51 € (Ul. RS 17/2011) 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 - januar 2012
1.651,88 *
Dosežena osnova
za leto 2010
(v EUR)

Bruto zavarovalna osnova v EUR

Nad
Nad
Do
17.938,56
8.536,36 do
vključno
do
vključno
8.536,36**
vključno
17.938,56***
26.907,84

Nad
26.907,84
do
vključno
35.877,12

Nad
35.877,12
do
vključno
44.846,40

Nad
44.846,40
do
vključno
53.815,68

Nad
53.815,68
do
vključno
62.784,96

Nad
62.784,96

znesek
veljavne
minimalne
plače

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

60 % PP

90 % PP

763,06

991,13 1.486,69 1.982,26 2.477,82 2.973,38 3.468,95 3.964,51

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

118,27

153,63

230,44

307,25

384,06

460,87

537,69

614,50

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

67,53

87,72

131,57

175,43

219,29

263,14

307,00

350,86

185,80

241,35

362,01

482,68

603,35

724,01

844,69

965,36

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

48,53

63,04

94,55

126,07

157,59

189,11

220,63

252,14

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

50,06

65,02

97,53

130,04

162,54

195,05

227,56

260,07

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,04

5,25

7,88

10,51

13,13

15,76

18,39

21,01

102,63

133,31

199,96

266,62

333,26

399,92

466,58

533,22

0,10%

0,76

0,99

1,49

1,98

2,48

2,97

3,47

3,96

0,10%

0,76

0,99

1,49

1,98

2,48

2,97

3,47

3,96

0,14%

1,07

1,39

2,08

2,78

3,47

4,16

4,86

5,55

0,06%

0,46

0,59

0,89

1,19

1,49

1,78

2,08

2,38

Skupaj drugi prisp.

3,05

3,96

5,95

7,93

9,92

11,88

13,88

15,85

PRISPEVKI SKUPAJ

291,48

378,62

567,92

757,23

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

*Povprečna bruto plača za november 2011 (PP), v EUR

**Minimalna plača za leto 2010

946,53 1.135,81 1.325,15 1.514,43

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010, 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:
Znesek povračil stroškov
do 31.7.2008

Znesek povračil stroškov od
1.8.2008 dalje

Prehrana med delom (2.člen uredbe)

5,54 €

6,12 €

Prisotnost na delu deset ur ali več

0,69 €

0,76 €

Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe)

0,15 €

0,18 €

Prevoz na službeno potovanje (5.člen uredbe)

5,26 €
7,51 €
15,02 €
0,29 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €
0,37 €

Terenski dodatek (7.člen uredbe)

3,13 €

4,49 €

Odpravnina ob upokojitvi (10.člen uredbe)

3.443 €

4.063 €

Dnevnice (4.člen uredbe):
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur
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Svetovanje,
ureditev vrtov
Irena Ašič s.p.
Ulica bratov Dobrotinškov 12
3000 Celje
Mobilni telefon: 031 707 314
Stacionarni telefon: 059017128
Internetna pošta: vrtdrugace@gmail.com
Internetna stran: www.vrt-drugace.si

Z veseljem, znanjem in ljubeznijo uredimo vsak vrt,
posadimo in naredimo, kar vam je všeč ter ponudimo nove rešitve.

Pokličite nas in nam zaupajte.

S klikom ali dotikom do Mojega obrtnika!
Nova spletna stran OZS - Promocijski kanal za obrtnike in podjetnike

Nova aplikacija za
pametne telefone

Mobilna aplikacija je
dostopna za android in
iPhone - naložite si jo
brezplačno
Interaktivni zemljevid
z označeno lokacijo

MOJ OBRTNIK - spletni in mobilni katalog izdelkov
in storitev obrtnikov in podjetnikov

Najhitreša pot do obrtnikov

www.ozs.si
FEBRUAR 2012
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Podjetniški kredit
za samostojne podjetnike
- do 16.000,00 EUR
- odplačilna doba do 24 mesecev
- 1/2 stroškov odobritve članom OOZ Celje podarimo
- kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije

Poslovni paket dobrodošlice*
brezplačno vodenje računa 12 mesecev
brezplačna pristopnina za elektronsko banko eLON
50 % nižji stroški prve odobritve limita ali kredita
dodatek 0,10 ods. točke k obstoječi obrestni meri
pri sklenitvi nenamenskega depozita
- brez stroškov prilivnih provizij
- možnost ugodnega najema POS terminalov
-

* velja za nove in obstoječe pravne osebe

Najcenejši plačilni promet
provizija za eksterni elektronski nalog le 0,35 EUR

Ostale storitve za pravne osebe
fiduciarni račun, odkup terjatev, izdaja bančnih garancij,
poslovni MasterCard, elektronsko bančništvo − poslovni eLON
Nudimo dolgoročno in kratkoročno kreditiranje z možnostjo poplačila
obstoječih kreditnih obveznosti z ugodnimi obrestnimi merami in
prilagodljivimi oblikami zavarovanj.
Za več informacij se lahko oglasite v naši poslovni enoti, nas pokličete po telefonu
ali pišite na e-naslov janez.leskovsek@lon.si (Janez Leskovsek, vodja PE Celje).
Poslovna enota Celje, Krekov trg 7, T. 03 62 05 535, info@lon.si

www.lon.si
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