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Individualno svetovanje za Izterjava denarnih terjačlane na naši zbornici
tev – vlaganje predlogov
e-izvršb na 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.

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
- 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.).

NAPOVEDUJEMO
Do zaključka leta 2012 je le še malo časa, a dovolj, da lahko še dosti naredimo na oblikovanju optimalne davčne
osnove za leto 2012. Pričakujemo pa tudi sprejem oz.
uzakonitev sprememb in dopolnitev pomembnejših
davčnih predpisov za mala in srednja podjetja. Da se boste
s spremembami lažje soočili, vam bomo v mesecu novembru pripravili seminar, ki ga bo vodila davčna svetovalka
Dunja Verbajs. Termin seminarja je že znan, in sicer: torek,
20.11.2012, vsebino in vse ostale informacije pa bomo
objavili v novembrski številki glasila. Prijazno vas vabimo k
udeležbi in predlagamo, da si termin rezervirate že sedaj.

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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Mikrokrediti v višini do 25.000 EUR
Mikrokrediti v okviru programa Progress (Progress Microfinance), ki ga financirata Evropska komisija in Evropska investicijska
banka, ter ga upravlja Evropski investicijski sklad, v Sloveniji pa pri tem sodeluje Volksbank d.d., so namenjeni povečanju
dostopnosti finančnih sredstev za mikro podjetja ter samozaposlene. Program je usmerjen (vendar ne izključno) na skupine
z omejenim dostopom do običajnega posojilnega trga. Takšni primeri so podjetnice, mladi podjetniki, podjetniki iz manjšinskih skupin, podjetniki s posebnimi potrebami, samostojni podjetniki, itd.
Mikro podjetniki lahko najamejo kredit v višini največ 25.000 evrov. Skrajni rok zapadlosti kredita je 22. december 2019.
Podjetniki lahko kredit zavarujejo z menicami, poroštvom lastnika in nepremičnino ali z menicami in poroštvom fizičnih oseb
(“bianco kredit”). Eden izmed pogojev za najem “bianco kredita” je, da podjetje posluje najmanj eno celo koledarsko oz. poslovno leto. Obrestne mere pri mikrokreditih so fiksne in znašajo 6 % letno za kredite zavarovane z nepremičnino in
7 % letno za “bianco kredit”. Kreditojemalec dobi moratorij na odplačilo glavnice najmanj do 31. decembra 2013.
Glavnico je možno odplačati v enkratnem obroku ob zapadlosti kredita ali obročno (mesečno, četrtletno) po preteku moratorija. Obresti se plačujejo na mesečni ravni. Kreditojemalec je lahko katero koli mikro podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb.
Letni prihodki podjetja in letna bilančna vsota ne smeta presegati 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu. Kreditojemalec poleg tega ne sme biti plačilno nesposoben ali v stečajnem postopku. Stroški odobritve kredita: 2 % oz. 3 %, odvisno
od načina zavarovanja kredita; stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej: 70 evrov oz. 100 evrov letno.

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

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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Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe
Davčnemu zavezancu se lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti. V
zvezi s tem ima 3 možnosti:
1. Plačilo na 3 obroke (se ne preverja socialnega položaja
vložnika)
2. Plačilo na 12 obrokov (treba je priložiti instrument zavarovanja)
3. Odpis, odlog ali plačilo na 24 obrokov (preverja se socialni položaj posameznika).
POMEMBNO! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku,
ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davč-

ni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se
nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere učinkuje
postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi
nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo
družbeniki izbrisanih družb.
OBRESTI – Za čas odloga oziroma obročnega plačila zavezanec plača tudi obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan
izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu. (Vir:
DURS)

Referenca pri plačevanju davčnih obveznosti je pomembna
Izbira modela reference lahko na primer povzroči tudi razveljavitev odobrenega obročnega načrta plačevanja dohodnine, posledično pa lahko tudi začetek postopka davčne izvršbe. Nov način plačevanja davčnih obveznosti je bil
sicer uveden s 1. oktobrom 2011, zavezance pa DURS želi tokrat opozoriti, da je pri plačevanju obveznosti na podlagi
upravnih aktov DURS zelo pomembno, da izberejo referenco po modelu 21. Pomembno je tudi dosledno navajanje
vplačilnih računov.
Sklic po modelu 21 pomeni, da se v davčnem knjigovodstvu s plačilom zapirajo točno določene terjatve, ki izhajajo iz
upravnih aktov DURS. Če se namesto modela 21 uporabi kak drug model (na primer 19), plačilo pokrije najprej najstarejše
obveznosti, tista obveznost, ki jo je davčni zavezanec želel poravnati, pa lahko ostane tudi neporavnana. Opozarjajo tudi na
dosledno uporabo vplačilnih računov. Navajajo preprost primer: ko zavezanec sočasno poravna na primer tako obročno
plačilo iz naslova dohodnine, kot tudi iz naslova davka na dediščine in darila (ki je dohodek občin), mora zneska nakazati
na različna vplačilna računa. Neprimerna izbira referenčnega modela ali vplačilnega računa lahko ima za posledico tudi
razveljavitev obročnega načrta in predaje dolga v davčno izvršbo ali izgubo možnosti do uveljavljanja pravic do plačila
polovičke v primeru plačila globe ali do drugih težav. Priporočajo še, da v primeru plačil na podlagi prejetega Obvestila o
stanju dolga s strani DURS pri uporabi referenčnega modela 21 zavezanci poravnajo v obvestilu določene zneske. V kolikor
zneski odstopajo od tistih v obvestilu, priporočajo uporabo referenčnega modela 19. (Vir: DURS)

Obvestilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor
Obvestilo zainteresiranim gospodarskim subjektom o
vzpostavitvi spletnega mesta za zbiranje ponudb za naročila z ocenjeno vrednostjo, ki je višja od 12.500 EUR
brez DDV.
Obveščamo vas, da je bilo dne 18.9.2012 na spletni strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor pod rubriko »javne
objave«/«zbiranje ponudb« vzpostavljeno spletno mesto
za zbiranje ponudb za naročila blaga, storitev in gradenj
z ocenjeno vrednostjo, ki je večja od 12.500 EUR brez DDV
in manjša od vrednosti, za katero je obvezna uporaba Zakona o javnem naročanju (20.000 EUR brez DDV za blago
in storitve ter 40.000 EUR brez DDV za gradnje) oziroma

obvezna uporaba Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju transportnih storitev (40.000 EUR brez DDV za blago in storitve
ter 80.000 EUR brez DDV za gradnje).
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je namreč eden
izmed največjih naročnikov v Republiki Sloveniji, z vzpostavitvijo tega spletnega mesta pa uveljavljamo spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela
zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je
tudi čim prejšnja izbira ponudnika. Prve objave načrtujemo še v tem mesecu.

Obvestilo Ministrstva za obrambo o objavah naročil nižje
vrednosti
Obveščamo vas, da Ministrstvo za obrambo z namenom, da bi povečalo konkurenčnost in s tem tudi poslovne priložnosti
podjetij ter zagotovilo gospodarno porabo finančnih sredstev, na svojih spleetnih straneh (www.mors.si) objavlja povabila
k oddaji ponudb, katerih vrednost je nižja od 20.000 evrov brez DDV za blago in storitve oziroma 40.000 evrov brez DDV, za
gradnje. Čas veljavnosti objave povabila je običajno med 7 do 30 dni, glede na zahtevnost priprave ponudbe.
Ob tem želimo zainteresirana podjetja tudi opozoriti, da v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja, MORS objavlja razpisno dokumentacijo za javna naročila, katere vrednosti so višje od zgoraj navedenih, na enotnem
Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). MORS objavlja obrambna naročila z vrednostjo nad 1 mio evrov na portal EDA.
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Projekti sodelovanja z Rusijo
Ministrstvo za zunanje zadeve je na OZS posredovalo 15 konkretnih projektov - predlogov ruske strani za sodelovanje na
različnih področjih, ki so:
1. Izgradnja tovarne energetsko varčnih LED-žarnic v Togliattiju.
2. Razvoj novih tehnologij predelovanja z nafto povezanih plinov v Samarski pokrajini.
3. Izgradnja tovarne za proizvodnjo gradbenega materiala v Togliattiju.
4. Vzpostavitev proizvodnje novih farmacevtskih izdelkov v Samarski pokrajini.
5. Izpopolnjevanje sistema utilizacije industrijskih in drugih odpadkov ter ustanovitev grozda predelovalcev odpadkov na
območju Samarske pokrajine.
6. Razvoj turističnega in rekreacijskega grozda v Samarski pokrajini.
7. Organizacija dobav v Slovenijo ruske opreme za mline in elevatorje, Nižnji Novgorod.
8. Vzpostavitev skupne proizvodnje pasivnih mikrovalovnih elektronskih komponent, modularnih sistemov, veznih rezistorjev, Nižnji Novgorod.
9. Ustanovitev centra spremljanja kvalitete telekomunikacijskih storitev (komunikacije, internet in radijski prenos) v Nižnjem
Novgorodu.
10. Razvoj celovitega sistema avtomatizacije mobilnega trženja, Nižnji Novgorod.
11. Razvoj tehnologije pridobivanja vodika po metodi pirolize ogljikovodikov, Nižnji Novgorod.
12. Razvoj tehnologije sintezacije plina iz organskih surovin po pirolitični metodi za proizvodnjo sintetičnih motornih goriv,
Nižnji Novgorod.
13. Razvoj tehnologije visoko-termičnega predelovanja medicinskih odpadkov, plastičnih odpadkov in odpadkov rafinerij,
Nižnji Novgorod.
14. Sodelovanje v okviru visokotehnološkega inkubatorja Žiguljovska dolina, ki je mišljen kot poslovni inovacijski center v
Samarski pokrajini.
15. Sodelovanje v okviru posebne gospodarske cone za industrijsko proizvodnjo s posebnim pravnim statusom in poslovnimi
ugodnostmi za ruske in tuje investitorje v Samarski pokrajini.
Kontaktna oseba na Ministrstvu za zunanje zadeve je ga. Julija Gregorn, tel.: 01/478 6665, e-pošta: julija.gregorn@gov.si .

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v ur.l. RS št. 67 z dne 31.8.2012 objavil javni razpis, katerega
predmet je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (štipenditorji) izplačevali od vključno
šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega
in srednješolskega izobraževanja in študijskih programih (javno veljavni izobraževalni programi).
Vrednost razpisa: Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega
leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja posameznega dijaka oziroma študenta - kadrovskega štipendista (v nadaljevanju: štipendist) po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja je 2.000.000,00 EUR.
Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v uradnem listu RS in traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 29. 3. 2013.
Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na
tel: (01) 434-58-84 ali (01) 434-58-82 oz. na e-naslovu: kadrovske@sklad-kadri.si ter na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada: www.
sklad-kadri.si v razdelku »Razpisi in objave«.

Sekcija kovinarjev
22. strokovno srečanje kovinarjev pri OZS za vas organizirata Sekcija kovinarjev in Izobraževalni center OZS. Tudi letošnji
program bo pester tako v strokovnem kot v družabnem delu. Srečanje se bo odvijalo 17. In 18. novembra 2012 v
hotelu Bela Krajina v Metliki.
Osrednji del dogodka temelji na strokovnem posvetu, predstavitvi strokovnih tem in novostih. Glede na predhodno
izkazan interes bo tudi letos g. Iztok Mohorič, davčni svetovalec OZS, predstavil novosti v davčni zakonodaji. Ne bo pa
manjkalo strokovnih tem s področja kovinarske stroke in nepogrešljivih tem za dvig podjetniške rasti. V tem kontekstu
se boste seznanili s pravno pomočjo oziroma ukrepanjem ob nesrečah pri delu, meroslovjem v kovinarski dejavnosti,
peskanjem, lepljenjem v kovinarstvu ter aktualnimi predpisi s specializiranega področja kovinarske dejavnosti in načinom
pridobivanja dokumentacije. Podrobnejši program ter prijavnico najdete na spletnem naslovu: http://www.ozs.si/ozbornici/sekcijeinodbori/sekcijakovinarjev.aspx.
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O projektu UM PUM – USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA IZVAJANJE
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PO IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Nosilec projekta je GZS Center za poslovno usposabljanje
Ljubljana, partnerji v projektu pa smo srednje šole različnih
programov iz različnih regij. Projekt traja do 31. 8. 2013. Cilj
projekta je usposobiti mentorje dijakom in študentom
na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih oz. na
praktičnem izobraževanju pri delodajalcih.
Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, zato je za vse udeležence usposabljanje BREZPLAČNO. Prijavite se na priloženi prijavnici in ko bo skupina
20 udeležencev oblikovana, bomo razpisali tudi termin 24-urnega usposabljanja.

"

Projekt ima tudi spletno stran: www.umpum-cpu.si, kjer so
navedeni vsi podatki, vključno s termini izvedb (mesec in
leto). Sicer pa je možno usposabljanje tudi izven že načrtovanih terminov, če se prijavi 20 udeležencev in skupaj dogovorimo termin izvedbe usposabljanja. Pričetek usposabljanja v januarju 2013 bo v torek, 8.1.2013, ob 10. uri v
predavalnici Srednje ekonomske šole Celje, nadaljevalo
pa se bo še v četrtek, 10.1. in v torek, 15.1.2013. V kolikor ste zainteresirani za brezplačno udeležbo, izpolnite
spodnjo prijavnico in jo posredujte na e-pošto: matej.
pinter@cpu.si .
Konzorcijski partner v projektu UM PUM
Srednja ekonomska šola Celje

Prijavnica
(prijavo poslati na e-pošto matej.pinter@cpu.si)
Ime in priimek:
Naslov e-pošte:
Telefon:

Podjetje/ustanova (naziv, naslov):
Delovno mesto:

"

Zaključek projekta »Ustvarjanje podpornega okolja za
izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju
varovanja zdravja v gradbeništvu«
Konec leta 2009 smo se kot partnerji
prijavili na Javni razpis za sofinanciranje
projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja, ki
ga je objavilo Ministrstvo delo, družino
in socialne zadeve. Drugi partnerji v projektu so bili še: Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, Regionalna
gospodarska zbornica Celje, Pergam
konfederacija sindikatov Slovenije in
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, Sindikat delavcev v Skupini CM
Celje. Aktivnosti projekta smo partnerji
izvajali od julija 2010 do avgusta 2012,
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Foto: URS Novo mesto
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v septembru 2012 pa smo v prostorih
Regionalne gospodarske zbornice Celje
pripravili zaključni strokovni posvet,
ki je poskrbel za celovito predstavitev in
evalvacijo tako rezultatov raziskovalnega dela, kot tudi zaključnih podatkov o
izvedbi izobraževanj.
V okviru raziskovalnega projekta so partnerji na primeru panoge gradbeništva
raziskovali vzroke in posledice področja
stresa, izgorevanja na delovnem mestu,
absentizma, prezentizma in fluktuacije z dveh zornih kotov in sicer z vidika
osnovnih merljivih parametrov delovnega okolja (trdi dejavniki) ter z vidika
vodenja, medosebnih odnosov in organizacijske klime (mehki dejavniki). V

okviru projekta so se sistematično lotili
prepoznavanja ključnih dejavnikov, ki
vplivajo na vseh pet omenjenih področij
v tej panogi. Na osnovi ugotovitev raziskave in analize obstoječih dobrih praks
so bili oblikovani temelji za snovanje lastnega modela izboljšav, ki se nanašajo
na različne vidike v organizacijah: spremembe v organiziranosti, spremembe v
delovnem okolju, spremembe v procesih vodenja in spremembe v delovanju
različnih podpornih strokovnih služb
(kadrovska služba, predstavniki zaposlenih, sindikati, sveti delavcev, odgovorni
za področje varnosti na delu…).
V okviru projekta so bile oblikovane tudi
vsebine usposabljanj, ki so se do vključ-

no avgusta 2012 izvajala v različnih
podjetjih. Vsebine so bile prilagojene
za vse tri ciljne skupine: strokovne kadre (kadrovske službe…), management
in vodene sodelavce, oblikovanih pa je
bilo 63 vsebinsko različnih programov.
Skupaj je bilo v 57 podjetjih na področju
gradbeništva v usposabljanja vključenih
1.663 oseb (69 % moških in 31 % žensk),
izvedenih pa je bilo 130 usposabljanj v
obsegu po 7 ur. V okviru projekta je bil
narejen tudi pilotski model in orodje, ki
lahko služi vodilnim, da glede na ugotovljeno stanje v svojem podjetju sprejmejo ustrezne ukrepe za izboljšanje. Model
je zasnovan tako, da podjetje usmeri k
izbiri primernih rešitev.

Medregijsko poslovno sodelovanje Slovenija –
avstrijska Koroška
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
je skupaj z Gospodarsko zbornico Koroške konec septembra v Škocjanu ob
Klopinskem jezeru organizirala poslovni dogodek z naslovom »Medregijsko
poslovno sodelovanje Slovenija – avstrijska Koroška – Garancija za uspešno
prihodnost?« Dogodka sta se udeležila
tudi minister RS za gospodarski razvoj
in tehnologijo mag. Radovan Žerjav in
ministrica za Slovence v zamejstvu in po
svetu Ljudmila Novak. Večerne okrogle
mize se je udeležilo okrog 200 obiskovalcev, med njimi tudi predstavniki OOZ
Celje: predsednik Miran Gracer, člana
upravnega odbora Janez Javoršek in
Franc Meža ter sekretarka Martina Rečnik. Po uvodnem govoru ministra so o
medregijskem poslovnem sodelovanju
med Slovenijo in avstrijsko Koroško kot
garancijo za uspešno prihodnost razpravljali predsednik Slovenske gospodarske

Foto: arhiv SGZ Celovec

Foto: arhiv SGZ Celovec

zveze Benjamin Wakounig, predsednik
Koroške gospodarske zbornice Franz Pacher, ekonomist Gottfried Haber z Univerze v Kremsu in politolog Bernhard
Perchinig z Univerze na Dunaju.
"Medregijsko poslovno sodelovanje
med Slovenijo in Koroško samo po sebi

še ni garancija za uspešno prihodnost,
vendar je pogoj v globaliziranem svetu,
da gospodarstvo ostane konkurenčno",
je temeljno sporočilo okrogle mize v
Škocjanu. Gospodarska kriza v Sloveniji
je načela tudi čezmejno sodelovanje, kar
se najbolj dramatično zrcali pri poslabšanju bilance na področju izvoza. Znižanje bonitete Republike Slovenije tudi pri
mnogih podjetnikih na Koroškem duši
ali manjša pripravljenost za investicije in
gospodarski angažma pri sosedih. Srečanje poslovnežev z obeh strani meje
s slovenskim gospodarskim ministrom
in drugimi gospodarskimi strokovnjaki naj bi zaupanje spet krepilo in dalo
povezovanju čez mejo novega zagona, sta o namenu prireditve poudarila
soorganizatorja, predsednik Slovenske
gospodarske zveze Benjamin Wakounig in predsednik koroške gospodarske
zbornice Franz Pacher.
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Skupščina sekcije za promet pri OZS - med drugim tudi
o prihodnji organiziranosti
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Celje je v času MOS gostila skupščino
sekcije za promet pri OZS. Poslancem
skupščine sta se pridružila tudi predsednik OZS Štefan Pavlinjek in namestnik
generalnega sekretarja OZS Pavel Sedovnik. Avtoprevozniki so njuno prisotnost izrabili za pogovor o aktualnem
dogajanju v OZS in oblikovanju novega
obrtnega zakona. Tudi sicer so se poslanci kar nekaj časa ukvarjali z obliko
organiziranja slovenskih avtoprevoznikov v prihodnje. Podlaga za to razpravo
so bila na upravnem odboru sekcije za
promet sprejeta izhodišča o prihodnji
organiziranosti. Sklenili so, da ta izhodišča posredujejo upravnemu odboru

Foto: E. Mihelič

OZS in njeni skupščini, razpravo pa nadaljujejo na prihodnji skupščini sekcije
za promet, ki bo v kratkem. Poleg tega
so poslanci govorili še o ureditvi prome-

ta v Luki Koper, omejevanju tovornega
prometa na slovenskih cestah, dnevnicah za vožnjo v tujini, kraji vozil, ceni
goriv in delovnih dovoljenjih.
E. M.

AKADEMIJA ZNANJA IN PUBLICISTIKE
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Teharska cesta 4, Celje, e‐mail: info@kova.si

Usposabljanje za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi
izdelki za trgovce in skladiščnike ter odgovorne osebe v
proizvodnji in prometu
KDAJ IN KJE:

KOMU JE USPOSABLJANJE
NAMENJENO:

ČETRTEK 18.10.2012
- trgovcem,

Lokacija:
Seminarski prostori KOVA d.o.o.,
Teharska cesta 4, Celje
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- skladiščnikom,
- odgovornim osebam v proizvodnji in
- odgovornim osebam v prometu z
eksplozivi in pirotehničnimi izdelki.

PRIJAVA:

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

Kontaktna oseba za prijave, dodatne
informacije in Vaša morebitna vprašanja je
mag. Gorazd Vertovšek
(gorazd.vertovsek@kova.si, 051 660 450).

Kotizacija na udeleženca znaša 150,00 EUR
+ DDV. V ceno so vključena predavanja,
strokovno gradivo, in postrežba med
odmorom.

OKTOBER 2012
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* * * VABIMO VAS K UDELEŽBI * * *
1. PREDSTAVITEV RAZPISOV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE v sredo, 17.10.2012, ob 13. uri
Zavod RS za zaposlovanje izvaja vrsto ukrepov, s katerimi država aktivno posega na trg dela. Kako do dobrega sodelavca,
kakšne so možnosti za dodatno usposabljanje pred zaposlitvijo, v kakšni meri olajšati začetne mesece zaposlitve, pogoji za
pridobitev subvencije ob zaposlitvi - odgovore na ta vprašanja vam nudimo v okviru predstavitve spodbud za usposabljanje
in zaposlovanje brezposelnih, ki jo bo izvedla mag. Alenka Rumbak, ZRSZ OS Celje. Predstavljena bodo naslednja aktualna
javna povabila:
•
Usposabljanje na delovnem mestu (objava 1. 3. 2012)
•
Javna dela (objava 25. 5. 2012)
•
Zaposli.me (objava 21. 6. 2012)
•
Prvi izziv (objava 12. 7. 2012)
•
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči (objava 19. 7. 2012)
•
Priložnost zame (objava 18. 6. 2012)
Predstavitev je za vse udeležence brezplačna.
2. ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU v ponedeljek, 22.10.2012, ob 13. uri
Pravni vidiki varnosti in zdravja pri delu in novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1):
•
Bistvene obveznosti delodajalca
•
načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu
•
nevarnost za nasilje tretjih oseb
•
nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje
•
dolžnosti samozaposlenih oseb
Predavatelj: mag. Gorazd Vertovšek, KOVA d.o.o. Celje
Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti, kot najpomembnejša obveznost delodajalca:
•
obličnost ocenjevanja tveganja in obseg postopka
•
ocenjevanje tveganj pri manjših delodajalcih in samozaposlenim osebam
•
obveznost glede revizije celotne ocene tveganja
Predavatelj: Milan Dobovišek, KOVA d.o.o. Celje
Seminar je za vse udeležence brezplačen.

"
PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ OBRATA:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON:				
FAX:				
ŠT. KARTICE OBRTNIK
e-pošta :

MOBI:

1. PREDSTAVITEV RAZPISOV ZRSZ
KDAJ: 17.10.2012 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
KDAJ: 22.10.2012 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
OKTOBER 2012
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec september 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2012 1.498,05 €.
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 €

OKTOBER 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 september 2012 upoštevajte 20 delovnih dni oz. 160 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 - september 2012
1.498,05 *

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

898,83

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

1.348,25 1.797,66 2.247,08 2.696,49 3.145,91 3.595,32

118,27

139,32

208,98

278,64

348,30

417,96

487,62

557,27

67,53

79,55

119,32

159,09

198,87

238,64

278,41

318,19

185,80

218,87

328,30

437,73

547,17

656,60

766,03

875,46

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

90 % PP

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

48,53

57,17

85,75

114,33

142,91

171,50

200,08

228,66

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

50,06

58,96

88,45

117,93

147,41

176,89

206,37

235,85

Prisp. za poškodbe pri
delu

0,53%

4,04

4,76

7,15

9,53

11,91

14,29

16,67

19,06

102,63

120,89

181,35

241,79

302,23

362,68

423,12

483,57

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

0,10%

0,76

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

3,15

3,60

Prisp. delodajalca za
starš. var.

0,10%

0,76

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

3,15

3,60

Prisp. zavarovanca za
zaposl.

0,14%

1,07

1,26

1,89

2,52

3,15

3,78

4,40

5,03

Prisp. delodajalca za
zaposl.

0,06%

0,46

0,54

0,81

1,08

1,35

1,62

1,89

2,16

Skupaj drugi prisp.

3,05

3,60

5,40

7,20

9,00

10,80

12,59

14,39

PRISPEVKI SKUPAJ

291,48

343,36

515,05

686,72

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

**Minimalna plača za leto 2011

858,40 1.030,08 1.201,74 1.373,42

***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 €
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na

NAMEN IN CILJ:
• Usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično
usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki
se praktično izobražujejo pri delodajalcih.
• Aktivnosti delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada,
delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

KDAJ, KJE, KAKO:
• SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA Celje, Vodnikova ulica 10, 3000 CELJE
• v letih 2012 in 2013
• usposabljanje za udeležence je BREZPLAČNO
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