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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
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.).

Finančna stimulacija za
delodajalce s sklenjeno
individualno učno pogodbo
Delodajalcem, ki so do 30. 09. 2011 sklenili individualno
učno pogodbo, je OZS na transakcijski račun nakazala nadomestilo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.
Nadomestilo predstavlja prispevek za kritje materialnih
stroškov, delovne in zaščitne opreme, stroškov prevoza, nadomestilo prehrane v času praktičnega usposabljanja. Višina nadomestila je odvisna od skupnega števila sklenjenih
individualnih učnih pogodb. Delodajalci, ki imajo sklenjeno
individualno učno pogodbo z dijaki, ki so vključeni v srednje
poklicno izobraževanje bodo prejeli 632,00 € in z dijaki, ki so
vključeni v srednje strokovno in poklicno tehnično izobraževanje 79,00 € (na eno učno pogodbo). Dodatna sredstva,
ki so namenjena kritju stroškov za nagrade dijakom in plače
mentorjev pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom,
si delodajalci lahko pridobijo, če se javijo na razpis, ki ga razpiše Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. O roku in
pogojih javnega razpisa, vas bomo pravočasno obvestili. Za
dodatne informacije sta vam na voljo ga. Suzana Kljun na
e-naslovu: suzana.kljun@ozs.si ali na tel. št.: 01 583 05 74 ter
g. Mitja Korunovski, na e-naslovu: mitja.korunovski@ozs.si
ali na tel. št.: 01 583 08 18.
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Spremembe pravil
gotovinskega plačevanja
od 27. 12. 2011
V Uradnem listu RS št. 101/2011 z dne 12.12.2011 so bile
objavljene spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku, ki so začele veljati 27.12.2011.
Spremembe pravilnika od 27.12.2011 naprej prinašajo korenite spremembe v poslovanje davčnih zavezancev v zvezi z maksimalnim zneskom gotovinskega plačevanja med
gospodarskimi subjekti kot tudi v zvezi z izplačili fizičnim
osebam. Za davčni prekršek je zagrožena zelo visoka globa,
in sicer za samostojne podjetnike v višini od 800 do 10.000
EUR ter za pravne osebe od 1.200 do 15.000 EUR.
S spremembo 1. točke 23.a člena pravilnika je po novem
predpisano, da so pravne osebe in samostojni podjetniki
kot izplačevalci dohodkov, dolžni vse dohodke iz delovnega razmerja, ki so opredeljeni z določbo 37. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 13/11 - UPB) nakazovati na TRR
fizične osebe (npr. plače, nadomestila plač, regres za letni
dopust, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete itd.).
Edina izjema po novem je možnost gotovinskega izplačila
pokojnine fizični osebi – torej gre za dohodke, ki so opredeljeni v drugem odstavku 8. točke 37. člena ZDoh-2.

Dejstvo je, da iz 3. točke 1. odstavka 37. člena ZDoh-2 izhaja, da se med dohodke iz delovnega razmerja štejejo tudi
»povračila stroškov v zvezi z delom«, ki jih po 27.12.2011 ni
možno več izplačevati v gotovini. Kot povračila stroškov v
zvezi z delom pa 3. točka 1. odstavka 44. člena Zdoh-2 opredeljuje: prehrano med delom, stroške prevoza na delo in z
dela, terenski dodatek ter nadomestilo za ločeno življenje.
Popolnoma ločeno pa so v 4. točki 1. odstavka 44. člena
Zdoh-2 našteta povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so: dnevnica, kilometrina, povračilo stroškov
za prenočišče. Navedena povračila stroškov je možno tudi
po 27.12.2011 izplačevati v gotovini. Po novem je spremenjen tudi znesek gotovinskega izplačila dividend in obresti,
in sicer le do višine 50 EUR (do sedaj 125 EUR), nižji znesek
gotovinskega plačila velja tudi za odkup kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne
obrti. Glede na spremembo pravilnika, bodo morali samostojni podjetniki in pravne osebe po novem paziti, da njihove medsebojne gotovinske transakcije ne bodo presegale
limita 50 EUR (po starem 420 EUR) - glede višine zneskov se
namreč spreminjata tako 2. in 3. odstavek 23. a člena Pravilnika o izvajanju ZDavP-2.

O nameravani spremembi pravilnika Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ni bila obveščena. Prepričani smo, da je
tako pomembne spremembe potrebno dogovarjati in usklajevati z uporabniki predpisa, četudi gre za predpis, katerega
sprejemanje je v pristojnosti Ministrstva za finance. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je Ministrstvu za finance posredovala dopis, v katerem je izrazila nestrinjanje s spremembami in predlagala, da prouči možnost zadržanja izvajanja
pravilnika ter omogoči uporabnikom, da izrazijo svoje pripombe in predloge ter na podlagi tega sprejme ustrezen sklep.

Vložitev napovedi za odmero
akontacije dohodnine od dohodka
iz oddajanja premoženja v najem za leto 2011
DURS poziva zavezance, ki so v letu 2011 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, da vložijo napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 16. januarja
2012. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Zavezanec rezident RSje dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja
premoženja v najem, ki imajo vir v RS kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je nerezident Republike
Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v RS. Navedena napoved se vloži
preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem«. Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan
za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni
napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.
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Dostava podatkov
za odmero dohodnine
za leto 2011

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo

Na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 94 dne
25.11.2011, je treba davčnemu organu in zavezancem za
dohodnino posredovati podatke za odmero dohodnine za
leto 2011 najpozneje do 31. januarja 2012. Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov
http://edavki.durs.si. Če pri zavezancu za dajanje podatkov
nastopijo statusne spremembe zaradi združitve in delitve,
predloži podatke za odmero dohodnine ustrezen pravni
naslednik. Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje
podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za
odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj. Ob
prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba,
pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.

V Ur. l. RS št. 100 z dne 9.12.2011 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP). Spremembe in dopolnitve Kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo so se pričele uporabljati
1.1.2012 in so sklenjene za določen čas do 31.12.2012. Novosti, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve KPOP:

Najava razpisa
Slovenskega podjetniškega
sklada (SPS) - P2 2012
– subvencije za zagon
podjetij
SPS bo v letu 2012 ponovno ponudil subvencije za zagon
podjetij P2, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij. Sklad želi
z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in
ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov
in storitev. Namen razpisa je podpirati skupino podjetij, ki so
v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je
sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro
izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti,
izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi
finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in
s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Hkrati s tem
pa podjetja prav v tej fazi potrebujejo ob finančni pomoči
tudi pomoč in podporo pri prvih poslovnih procesih oz. pri
prodoru na zastavljena tržišča. Zato se bodo izbrana podjetja v letu 2012 morala vključiti v enega izmed organiziranih
programov usposabljanja. Dodatne informacije najdete na
spletnem naslovu www.podjetniskisklad.si.
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• dodano je poglavje, ki ureja mirno reševanje individualnih in
kolektivnih sporov z mediacijo in arbitražo,
• obveznost začasnega opravljanja drugega dela, ki ni predmet
pogodbe o zaposlitvi delavca, je podaljšana na 4 mesece,
• zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih so usklajeni
z inflacijo,
• regres za letni dopust za leto 2012 je v višini minimalne plače
povečane za 1%,
• povračilo stroškov za prehrano delavca znaša  4,90 EUR na dan.

Število delovnih dni
v letu 2012 (40-urni
delovni teden)
Mesec

Delovniki Prazniki

Skupaj

Štev. ur
na mesec

januar

21

1

22

176

februar

20

1

21

168

marec

22

0

22

176

april

19

2

21

168

maj

21

2

23

184

junij

20

1

21

168

julij

22

0

22

176

avgust

22

1

23

184

september

20

0

20

160

oktober

22

1

23

184

november

21

1

22

176

december

19

2

21

168

SKUPAJ

249

12

261

2.088
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Zahteve slovenske obrti
in podjetništva 2012
V OZS skupaj z vsemi OOZ že pripravljajo Zahteve slovenske
obrti in podjetništva 2012, ki bodo vladnim predstavnikom
in zainteresirani strokovni javnosti predstavljene na Forumu
obrti in podjetništva, ki bo potekal 21. marca 2012 v Ljubljani.
Ukrepi, potrebni za dvig konkurenčnosti, za prijazno poslovno
okolje z boljšim dostopom do financiranja, zlasti za obrtnike,
mikro, mala in srednja podjetja, bodo učinkoviti le, če bodo
nastali na podlagi predlogov in pobud iz realnega življenja.
Zato bomo novi vladi predlagali, da zahteve slovenske obrti
in podjetništva uporabi kot podlago za izvajanje temeljnih
strukturnih reform, ki jih mora izvesti v prvem letu svojega
vladanja. Prav zato bomo v zahtevah dali največji poudarek
nujnim reformnim ukrepom (davčna, delovno-pravna in socialno-zdravstvena reforma) in ukrepom za izboljšanje poslovnega okolja ter bistvenemu zmanjšanju sive ekonomije.
Zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki smo jih pripravili v
letu 2011 so ostale v 83 % nerealizirane (64 od 77 zahtev). Realiziranih ali delno realiziranih je bilo le 7 zahtev, v postopku

Decembra so potekali interni
zaključki UPI krožkov na OŠ
Lava: udeleženci vseh treh triad so prikazali svoje delo, spoznanja, nova znanja, veščine in
spretnosti. Vsi udeleženi učenci si želijo takšnih krožkov tudi
v prihodnje in so kar žalostni,
da je konec zabavnih, radovednih, ustvarjalnih, inovativnih
in podjetnih druženj. Tudi njihovi starši in udeleženi podjetniki so mnenja, da je tovrstno
delo z učenci nujno potrebno
nadaljevati. 8.12.2011 so bili
UPI-jevci povabljeni na Velenjsko televizijo, kjer je sekretarka
OOZ Celje Martina Rečnik podala informacije o poteku projekta. Svoja mnenja, pobude
in vtise so izrazili še ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko
ter mentorica Tjaša Ocvirk in
UPI-jevec Tilen iz prve triade.

reševanja jih je še 7 (vključno do 04. 11. 2011).
Vljudno vas vabimo vas, da tudi vi sodelujete pri oblikovanju
Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012 in s tem postavite osnovna izhodišča za pripravo temeljnih reform, ki jih
Slovenija potrebuje za izhod iz krize in zagotovitev ponovne
gospodarske rasti. Vaši predlogi naj vsebujejo tudi ustrezne
ukrepe oziroma predloge rešitev. Obrazložene pisne predloge za pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012
pošljite najkasneje do 20.1.2012 na OOZ Celje po pošti ali na
e-naslov martina.recnik@ozs.si .
Vse dodatne informacije in pojasnila za pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012 dobite pri g. Pavlu Sedovniku, namestniku generalnega sekretarja OZS, na e-naslovu:
pavel.sedovnik@ozs.si, tel. št. 01 58 30 525 ali mobilnem telefonu št. 041 669 183 oziroma pri ga.mag. Maji Rigač, strokovni
svetovalki za zastopanje gospodarskih interesov, na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si ali na tel. št.: 01 58 30 807.

Zaključek krožkov UPI
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Strokovna ekskurzija
sekcije avtoserviserjev
9.12.2011 so se člani sekcije avtoserviserjev odpravili na strokovno ekskurzijo v znano slovensko podjetje PIPISTREL d.o.o.
Ajdovščina, katere direktor in lastnik je g. Ivo Boscarol. Ob
lanskem slovenskem kulturnem prazniku je bil na Ajdovskem
eden odmevnejših dogodkov odprtje Vizionarne, nove dimenzije Pipistrela, 3. oktobra letos pa je bil Pipistrel zmagovalec
NASA Challenge Fligt Green v Santa Rosa v Kaliforniji, že tretjič
zapored z energetsko varčnim letalom Taurus G4. 20.10.2011 je
predsednik RS dr. Danilo Türk, z Zlatim redom za zasluge odlikoval podjetje Pipistrel za njegov prispevek k razvoju okolju
prijazne tehnologije ter za uveljavljanje zmagovite inovativne
filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavil med tehnološke velesile. Najprej so bili udeleženci ekskurzije deležni predstavitve
podjetja od samih začetkov do današnje proizvodnje ultra lahkih letal, nato jih je pozdravil g. Boscarol. Na letališču so videli
popravilo enega izmed letal z oznako Nasa, v proizvodnjo pa
niso smeli, saj podjetje dela pod strogimi varnostnimi ukrepi
Nase. Po zanimivem postanku v podjetju so si udeleženci ogledali še znamenitosti Vipave, vasico Goče, o nekdaj najbolj znani romarski poti na Sveto Goro pa jim je spregovoril tamkajšnji

(foto: mitja jurak)

frančiškan. Tudi tokrat je bilo druženje namenjeno temam iz
strokovnega področja, ki pa se je zaključilo s prijetnim druženjem v domači gostilni ter z ogledom kleti in pokušine vin.

Udeležba in soorganizacija prednovoletnega srečanja
direktorjev, županov in poslancev savinjske regije v Žalcu
Dne 12.12.2011 je zbranim o aktualni situaciji na področju
obrti in podjetništva v savinjski regiji spregovoril predsednik OOZ Celje Miran Gracer. V svojem nagovoru je poudaril predvsem povečanje regijske povezanosti in izmenjavo
dobrih praks pri izboljševanjem pogojev razvoja podjetniškega okolja. Med vidnimi udeleženci so bili tudi predsednik UO OZS Štefan Grosar ter podpredsednik UO OOZ
Celje Peter Pišek in član UO Franc Meža.
(foto: mitja jurak)

Seja upravnega odbora in skupščine OOZ Celje
Člani upravnega odbora in poslanci
skupščine OOZ Celje so se v decembru
sestali na rednih sejah, kjer so obravnavali in sprejeli program dela zbornice
v letu 2012 ter predloge kratkoročnih
ukrepov za spodbujanje gospodarske

dejavnosti, ki bodo posredovani županu Mestne občine Celje ter županom
občin Dobrna, Vojnik in Štore. Predlog
ukrepov je oblikovan s ciljem, da zbornica pomaga članom pri zagotavljanju
ugodnejših pogojev za poslovanje.

3. Festival izobraževanja in zaposlovanja
Ves december so na OOZ Celje potekale aktivnosti za organizacijo in izvedbo 3. Festivala izobraževanja in zaposlovanja, ki
se bo odvijal na celjskem sejmišču v četrtek, 12.1.2012. OOZ Celje kot soorganizator prispeva promocijo poklicev, s katerimi
se bodo predstavili člani, vsebino FIZ-a ter organizira zaključek projekta Krožki UPI Savinjske regije. Udeležba na 3. FIZ-u je
za vse obiskovalce brezplačna, udeleženi člani OOZ Celje pa se na ta način tudi promovirajo, tako s svojo dejavnostjo kot s
prikazanim poklicnim profilom.
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Novoletno srečanje
upokojenih obrtnikov
Več kot 120 upokojenih obrtnikov in obrtnic se je decembra zopet srečalo v dvorani OOZ Celje. Predsednik sekcije g.
Ladislav Rebernik je pozdravil vse udeležence, nato pa jim
je aktualno delovanje zbornice predstavil predsednik OOZ
Celje Miran Gracer. Udeleženci so izmenjali svoja mnenja in
poglede, skupaj nazdravili prihajajočim praznikom in se poveselili ob spremljavi harmonike.

Sekcija gradbincev
Sekcija gradbincev in Izobraževalni center OZS organizirata
strokovno srečanje gradbincev pri OZS. Srečanje bo 13. in
14. januarja v Hotelu Golf na Bledu. Osrednji del dogodka
temelji na strokovnem posvetu ter predstavitvi novosti.
Prvi dan strokovnega dela srečanja se bo začel z aktualno
temo o možnostih zaposlovanja brezposelnih oseb, zaposlovanju tujcev, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje pa

bodo podali informacije o možnostih pridobitve subvencij.
V nadaljevanju bo predstavljena aktualna pravna zakonodaja s področja gradbenih pogodb ter predstavitev pokroviteljev letošnjega strokovnega srečanja. Kot vsako leto, bo tudi
tokrat program pester, tako v strokovnem kot družabnem
delu. Podrobnejše informacije najdete na www.ozs.si.

Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov
Obveščamo vas, da se bosta 4. in 5. februarja 2012 na celjskem sejmišču odvijala 3. sejem FRIZERSTVO in 3. sejem
KOZMETIKA.
Sejem FRIZERSTVO je namenjen vsem, ki se poklicno ukvarjajo z oblikovanjem ženskih in moških pričesk, oziroma
tistim, ki skrbijo za ustrezno opremo ter za uspešno delo
frizerske stroke. Prikazuje nove trende v frizerski kolekciji,
osredotoča se na spomladansko-poletne in jesensko-zimske usmeritve, moderne pristope v oblikovanju pričesk,
strokovne novosti pri opravljanju frizerske dejavnosti, obenem pa pomeni priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj
med frizerskimi mojstri.

Sejem KOZMETIKA je namenjen vsem, ki se profesionalno
ukvarjajo z lepoto telesa. Na njem se predstavljajo tudi tisti,
ki skrbijo za ustrezno opremo kozmetičnih salonov in drugih centrov dobrega počutja. Sejem prikazuje zadnje dosežke kozmetične stroke, novosti ter omogoča izmenjavo
mnenj in izkušenj mojstrov tega področja.
Vsem članom sekcije frizerjev in kozmetikov bomo po pošti
poslali poslovne kupone za ogled sejma. Želimo vam prijeten ogled!

Sekcija za promet
Evropski parlament je 6. julija 2011 potrdil Direktivo o čezmejnem
pregonu za povzročitelje prekrškov v cestnem prometu, s katero bo
omogočena izterjava kazni za prometne prekrške, storjene v katerikoli državi članici EU. Povzročitelji prometnih prekrškov izven meja
domače države tako ne bodo več ostali nekaznovani. Nova zakonodaja predvideva izsleditev in kaznovanje kršiteljev v domači državi s
sodelovanjem med organi pregona. Direktivo mora potrditi še Svet
EU, nova pravila pa bodo začela veljati najkasneje v dveh letih po
sprejetju. Direktiva zajema glavne vzroke prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, in sicer: hitrost, vožnjo pod vplivom alkohola in
drog, neuporabo varnostnega pasu in uporabo mobilnega telefona
med vožnjo.(Vir: Javna agencija RS za varnost prometa).

Na spletni strani: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/
OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Zapisnik-slo-ukr-mesana-komisija-Portoroz-2011.pdf je objavljen zapisnik (v slovenskem in
ukrajinskem jeziku) seje slovensko-ukrajinske mešane komisije za
mednarodni cestni prevoz blaga in potnikov, ki se je odvijala med
22. in 23. novembrom 2011 v Portorožu. Obe strani sta potrdili
dogovor o tem, da se v primeru uporabe dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO II ali EURO III, ekološki standard vozila dokazuje z certifikatom proizvajalca. V primeru prevoza z dovolilnico,
ki je namenjena nižjemu ekološkemu razredu, je možno opraviti
prevoz z vozilom višjega ekološkega standarda.
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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. UČINKOVITA IZTERJAVA TERJATEV
V GRADBENIŠTVU
v torek, 10.1.2012, od 9.-13.ure
Vsebina:
• Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova
• Davčna izvršba
• Posebni instituti v davčni izvršbi
• Sredstva zavarovanja
• Plačila in instituti za zavarovanje pogodbenih obveznosti
• Gradbena pogodba in z gradnjo povezane pogodbe
• Odkup terjatev
Izvajalka: Nina Napret,univ.dipl.prav.

vljeni bodo praktični primeri izpolnjevanja zakonskih določil, ki se uvajajo na novo.
Vsebina:
• Predstavitve novosti v ZVZD-1
• Predstavite podzakonskih aktov na področju ZVZD-1
• Prikaz primerov izpolnjevanja posameznih zahtev glede
ocenjevanja tveganj in izjave o varnosti, uporabe PAS,
predhodno varstvo, vloga izvajalca medicine dela in strokovnega delavca VZD, delavskega zaupnika in predstavnika sveta delavcev, nasilje, trpinčenje, nadlegovanje in
psihosocialna tveganja, spremembe na področju nevarnih snovi (REACH, GHS), promocija zdravja pri delu, način
medsebojnega sodelovanja v družbi strokovnih služb, varstvo osebnih podatkov, zahteve za samozaposlene osebe,
dovoljenja, evidence, globe …itd.
Izvajalka: mag. Sandra Senčič, KOVA d.o.o. Celje

2. VEŠČINE KOMUNICIRANJA
v sredo, 18.1.2012, od 9.-13. ure
Osnova vsakega poslovanja je komunikacija, ki je vir vsakega uspeha, pogosto pa je tudi vzrok za neuspeh. Namen
programa je uporabiti moč komunikacije v svojo korist.
Vsebina:
• Načini komuniciranja
• Uspešnost komunikacije v vsakdanjih stikih
• Pomembnost točnosti
• Pomnjenje
• Ublažitev strahu pred sestankom, predstavitvijo
• Poslušanje
• Razumevanje
• Reševanje nesporazumov
Izvajalka: mag. Tatjana Štinek

3. NOVOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU
v četrtek, 19.1.2012, od 9.-13.ure
Udeleženci se bodo seznanili z novostmi novega Zakona o
varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011). Predsta-
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4. UČINKOVITE PREDSTAVITVE
torek, 7.2.2012, od 9.-13. ure
Namen delavnice je osvojiti znanje za uporabo različnih
tehnik predstavitev tako, da lahko jasno komuniciramo in
prenašamo sporočila na poslušalce. Predstavljene so smernice, ki jih za predstavitve v podjetjih lahko uporabljajo tako
managerji kot tudi vodje delovnih skupin.
Vsebina:
• Načrtovanje predstavitve
• Strukturiranje formalne predstavitve
• Izvedba predstavitve
• Tehnična priprava predstavitve
• Pravila za pripravo prosojnic
Izvajalec: JMC Jože Makoter.

5.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.

INFORMACIJE OOZ CELJE

•
•
•
•
•
•

Vsebina:
Tim in njegove vsebine
Proces odločanja
Narava dela
Velikost tima in vloga vodje
Vloge posameznikov
Projekt in timsko delo

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.

Izvajalka: mag. Tatjana Štinek

6. 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

Vsebina:
• Vodenje s ciljem
• Motivacija
• Vrednote, cilji in motivacija
• Nevarnosti običajnih metod
• Uspešna motivacija
• Komunikacija namesto izolacija
• Program vključitve sodelavca
Izvajalec: Racio razvoj d.o.o., Matjaž Ahac, univ.dipl.soc.

PRIJAVNICA
Naziv podjetja:_______________________________________________________________
Naslov: ________________________________ Pošta: _______________________________
Kontaktna oseba:_____________________________________________________________
Telefon: ________________________________ gsm: _______________________________
e-pošta: ________________________ ___________________________________________
Ime in priimek udeleženca/ke:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
Prijavljamo se na naslednja usposabljanja (ustrezno obkroži):
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema usposabljanja

Izvajalec

Učinkovita izterjava terjatev v gradbeništvu
Veščine komuniciranja
Novosti na področju varnosti in zdravja pri
delu (ZVZD-1)
Učinkovite predstavitve
Timsko delo
Vodenje in motivacija

Nina Napret
Mag. Tatjana Štinek
Kova d.o.o., mag. Sandra
Senčič
JMC, Jože Makoter
Mag. Tatjana Štinek
Racio razvoj d.o.o.,Matjaž
Ahac

Termin (od
9.-13. ure)
10.1.2012
18.1.2012
19.1.2012
7.2.2012
16.2.2012
22.2.2012

Udeležba na vseh usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna. Potekala bodo na lokaciji: Območna
obrtno-podjetniška 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.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec december 2011
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2011 1.510,44 €.
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:
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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 €
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2.755,71 €
3.228,45 €
7.406,28 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Zakon o minimalni plači (ur.l. RS 13/2010) določa višino in
pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim
časom, opravljeno od 1.1.2011 dalje znaša 748,10 €. Prehodni
znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom
od 1.1.2011 dalje znaša 698,27 € (Ur.l. RS 3/2011).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec december 2011 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:
l članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini
in načinu plačila prejmete od OZS)
l 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
l prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,46 € (od
1.1. do 31.12.2011) na PDP ZZZS: 0100 8883000073
19 davčna št.plačnika - 45004
Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
l PDP - proračun države SI56 0110-0888 1000030
l PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
l 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).

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 - december 2011
1.510,44*
Dosežena osnova za leto
2010
(v EUR)

Bruto zavarovalna
osnova v EUR

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

748,10

906,26 1.359,40 1.812,53 2.265,66 2.718,79 3.171,92 3.625,06

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

115,96

140,47

210,71

280,94

351,18

421,41

491,65

561,88

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

66,21

80,20

120,31

160,41

200,51

240,61

280,71

320,82

182,17

220,67

331,02

441,35

551,69

662,02

772,36

882,70

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

47,58

57,64

86,46

115,28

144,10

172,92

201,73

230,55

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

49,08

59,45

89,18

118,90

148,63

178,35

208,08

237,80

Prisp. za poškodbe pri
delu

0,53%

3,96

4,80

7,20

9,61

12,01

14,41

16,81

19,21

100,62

121,89

182,84

243,79

304,74

365,68

426,62

487,56

0,10%

0,75

0,91

1,36

1,81

2,27

2,72

3,17

3,63

0,10%

0,75

0,91

1,36

1,81

2,27

2,72

3,17

3,63

0,14%

1,05

1,27

1,90

2,54

3,17

3,81

4,44

5,08

0,06%

0,45

0,54

0,82

1,09

1,36

1,63

1,90

2,18

Skupaj drugi prisp.

3,00

3,63

5,44

7,25

9,07

10,88

12,68

14,52

PRISPEVKI SKUPAJ

285,79

346,19

519,30

692,39

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 oktober 2011 (PP), v EUR

**Minimalna plača za leto 2010

865,50 1.038,58 1.211,66 1.384,78

***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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Spoštovani!
Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki ga skupaj pripravljamo štirje partnerji, se je v dveh ponovitvah uvrstil
med pomembnejše dogodke na področju zaposlovanja in izobraževanja v regiji. Odzivi in odmevanje dogodka širše
pa nas utrjuje v želji in prizadevanjih, da postane Festival izobraževanja in zaposlovanja tudi eden najpomembnejših
tovrstnih dogodkov na nacionalni ravni.
V letu 2012 ga bomo pripravili tretjič in želimo si, da se nam pridružite tudi vi!

Kdo je pravi partner za sooblikovanje festivalskega dogajanja?
PODJETJA, OBRTNIKI, FINANČNE INSTITUCIJE, ZAPOSLITVENE AGENCIJE…,
ki se zavedate pomena strateškega upravljanja človeških virov in želite v svoji sredi sodelavce, ki bodo učinkovito
prispevali k uresničevanju poslovnih ciljev.
IZOBRAŽEVALNE INŠTITUCIJE, PONUDNIKI IZOBRAŽEVANJ…, ki s svojimi izobraževalnimi programi ustvarjate
poklicno prihodnost mladih in nadgrajujete znanja malo manj mladih.

Zakaj se vam splača predstaviti na festivalu?
TISTI, KI BREZ USPOSOBLJENIH SODELAVCEV NE MORETE OPRAVLJATI SVOJEGA POSLOVNEGA POSLANSTVA
…
…
…
…
…
…

predstavite svojo dejavnost,
izpostavite prednosti zaposlitve v vašem podjetju,
predstavite delovna mesta, kadrovske potrebe in potrebna znanja za opravljanje del v vašem podjetju,
izpostavite karierne priložnosti vašega podjetja,
uporabite učinkovite metode kadrovanja novih sodelavcev, saj v kratkem času opravite z njimi prve pogovore,
pomagate pri soustvarjanju kakovostnih človeških virov.

TISTI, KI S SVOJIM POSLANSTVOM DRUŽBI ZAGOTAVLJATE ZNANJE
…
…
…
…
…
…

predstavite svoje učne programe,
izpostavite prednosti izobraževanja v vaši instituciji,
izpostavite dodano vrednost vaših izobraževalnih programov,
predstavite možnosti zaposlitev na področjih na katerih izobražujejo,
predstavite strokovno literaturo,
vzpostavite stik z bodočimi dijaki in študenti ter vedoželjnimi osebami različnih življenjskih obdobij,
ki želijo izpopolniti in nadgraditi svoje znanje.

Pridružite se nam v četrtek, 12. januarja 2012, na enodnevnem izobraževalno-zaposlitvenem dogodku
na celjskem sejmišču. Skupaj bomo lahko ponudili najbolj relevantne informacije tistim, ki prvič stopajo
na trg dela oz. iščejo zaposlitev ter učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem, ki se šele odločajo o
poklicni in karierni poti.
Za vse dodatne informacije
vam je na voljo:
ga. Katja Turk
T: 03 54 33 183
F: 03 54 19 164
E: katja.turk@ce-sejem.si
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Veselimo se druženja na celjskem sejmišču 12. januarja 2012.
Organizatorji:
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Regionalna gospodarska zbornica Celje
Celjski sejem d.d.

