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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

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.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga
e-izvršbe zoper enega dolžnika. 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.).

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 MOZAIK
PODJETNIH. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO
Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, 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 700 izvodov.
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Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051
326 730) namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.:
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².
Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče
ni komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadraturo 28036 m2 981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov
(obrazec VKR)
lahko kupite tudi na OOZ Celje
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.
Cena vezane knjige računov znaša:
• 4,00 € z DDV/kos za člane
• 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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ZRSZ objavil javno povabilo Zaposli.me 2016/2017
Na spletnem naslovu http://www.ess.gov.si/delodajalci/
financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017
je ZRSZ dne 27. 5. 2016 je objavljeno javno povabilo Zaposli.me 2016/2017. Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali
več ter ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija
znaša od 5.000 do 7.000 EUR.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Kandidate zaposlite za polni delovni
čas (40 ur na teden).

Ciljne skupine brezposelnih - v zaposlitev s pomočjo
subvencije bodo vključeni brezposelni, ki izpolnjujejo
vsaj enega od naslednjih kriterijev:
• so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
• so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni
v evidenci brezposelnih,
• so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v
evidenci brezposelnih.

Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur,
lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti
ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci
brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 3. 6. 2016 od 10.
ure, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7.
2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Več informacij na spletni strani ZRSZ.

Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo
konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
Po drugi strani
pa naše zahteve preprečujejo, da bi politika sprejemala ukrepe, ki bi
položaj slovenskega gospodarstva, predvsem delodajalcev še poslabšal, kar je v teh kriznih časih še toliko bolj
pomembno. Prosimo vas, da svoj letni prispevek v višini
2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2016 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli. V primeru, da položnice
niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami v kontakt na
tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na e-mail info@
zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev na TRR
ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4,
Zavedamo se, da je v teh kriznih časih vsak evro pomem- 1513 Ljubljana.
ben za podjetja, vendar verjamemo, da se zavedate pomembnosti in koristnosti svoje delodajalske organiza- Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec
cije ZDOPS in na ta način omogočate njeno delovanje, maj 2016. Skupaj lahko dosežemo več!
zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivDrago Delalut, predsednik ZDOPS
nih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov
Janez Šauperl, predsednik skupščine ZDOPS
predvsem v času, ko se politiki ukvarjajo sami s seboj
in ne z razvojnimi programi usmerjenimi v povečanje
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS
V začetku junija 2016 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS
Uradni list RS št. 16/2014, razširjena veljavnost Uradni
list RS št. 59/2014, spremembe in dopolnitve Uradni list
RS št. 28/2015). KPOP s komentarjem je objavljena na
spletni strani www.zdops.si. 81. člen KPOP med drugim
določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za
mesec maj plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu za
plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta
prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo
kot glavno dejavnost skladno z zakonom obrtno dejavnost in uporabljajo KPOP.

Varen obrtnik – brezplačna mobilna aplikacija
OZS je v okviru projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih pripravila
promocijsko gradivo v obliki knjižice in brezplačno mobilno aplikacijo Varen obrtnik, ki obrtniku ali podjetniku ter
njegovim sodelavcem s kratkimi priporočili pomaga preprečevati poškodbe pri delu in nastanek kostno-mišičnih
bolezni. Namenjena je uporabi v naslednjih obrtnih dejavnostih: frizerstvo, gostinstvo (poklica kuhar in nata-

kar), gradbeništvo, kovinarstvo, lesarstvo in transport.
Aplikacijo Varen obrtnik je pripravila Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije v sklopu projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih. Aplikacijo za naprave z operacijskim sistemom android najdete v Trgovini Google play, kmalu pa bo na voljo tudi
za naprave s sistemom iOS (http://promocijazdravja.ozs.si/
obvladovanje-poskodb-aktivnosti-ozs-mobilna-aplikacija).
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Izvajanje projektov pod okriljem MOC na OOZ Celje
v maju 2016
senečena nad vašim pristopom in komunikacijo. Ni veliko
takšnih predavanj, ki pritegnejo poslušalca s pristopom.
Res hvala.« Za OOZ Celje je takšna izjava izredna pohvala,
hkrati pa tudi čestitke MOC, ki podpira izvajanje tako kvalitetnih usposabljanj, od katerih imajo korist tako občani kot
poslovni subjekti.

Foto: arhiv OOZ Celje

OOZ Celje odlično sodeluje z Mestno občino Celje na področju ukrepov za ustvarjanje stimulativnega okolja za
podjetništvo. Sodeluje v ekipi za internacionalizacijo celjskega gospodarstva in tudi letos izvaja aktivnosti v dveh
projektih, ki jih podpira občina in sicer v Projektu promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v celjskih osnovnih šolah za leto 2016 in razvojnem Projektu promocije
podjetniške miselnosti, idej za samozaposlitve in zaposlitve, podjetniške priložnosti za mikro, mala in srednja podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe v letu
2016. V celjskih osnovnih šolah intenzivno izvajamo aktivnosti prvega projekta. Pod okriljem drugega pa je bilo v
mesecu maju izvedenih 6 seminarjev/delavnic, in sicer: pet
delavnic za potencialne podjetnike z naslovom Moja priložnost in ena delavnica z naslovom: Vpliv komunikacije na
uspešnost poslovanja za vse ciljne skupine. V juniju je načrtovanih še nekaj seminarjev/delavnic, zato vas vabimo, da
redno spremljate spletno stran http://www.ooz-celje.si/ in
http://www.celje.info/kam-v-celju/ in se nam pridružite na
dogodkih. Komentar ene izmed udeleženk delavnic: »Ko
sem prišla na vaš seminar, sem bila izredno prijetno pre-

Foto: arhiv OOZ Celje

Foto: arhiv OOZ Celje

Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje: »Celjske osnovne
šole se zavedajo, da je potrebno učence čim prej in čim
bolj seznaniti z vsemi potrebnimi informacijami, ki jim
bodo v pomoč pri odločitvah, kaj početi v življenju. Zato je
pomembno, da se seznanijo z dejavniki odločanja, trgom
dela, podjetništva, možnostmi štipendiranja, kompetencami sodobnega človeka in možnostmi razvoja svoje karierne poti kot iskalci zaposlitve ali podjetniki. Opažamo, da
učenci in tudi njihovi starši iz leta v leto z večjim zanimanjem prisluhnejo navedenim vsebinam.« Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p., član OOZ Celje: »Že od vsega
začetka sodelujem v projektih OOZ Celje s predstavitvijo
karierne poti elektrikarja in elektrotehnika učencem in njihovim staršem v celjskih osnovnih šolah. Vedno mi z veseljem prisluhnejo, saj hitro ugotovijo, da je elektrika povsod
okrog nas in mi nato postavijo zanimiva vprašanja.« Miran
Gracer, lastnik in direktor Grafika Gracer d.o.o. in predsednik OOZ Celje: »V našem podjetju pod okriljem projektov
na temo promocije podjetništva, poklicev in kariernih poti
večkrat gostimo radovedne učence celjskih osnovnih šol,
ki si z veseljem ogledajo naš proizvodni proces od ideje, do
izdelave in prodaje tiskovin.« Mag. Tatjana Štinek: »Veseli
nas, da vsi deležniki na trgu dela in pospeševanja podjetništva, sodelujemo pri promociji dogodkov in predvsem to,
da udeleženci naših dogodkov odidejo domov zadovoljni,
ker so pridobili nova znanja in veščine, potrebne za poslovanje.«

Učenci napolnili Muzejsko ulico obrtnikov v Muzeju
novejše zgodovine Celje
Naši otroci so naša prihodnost, zato se je Mestna občina
Celje skupaj z OOZ Celje in osnovnimi šolami odločila, da
podpre prizadevanja v skupni nalogi, da naše otroke čim
bolj pripravimo na življenje, ki jih pričakuje po končanem
izobraževalnem procesu. V ta namen pridobivajo učenci
pod okriljem projekta PROMOCIJE POKLICEV, KARIER-
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NIH POTI IN PODJETNIŠTVA V CELJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH ZA LETO 2016 še dodatna znanja in veščine poleg
osvajanja vsebin v osnovno šolskem izobraževanju.
Več kot 90 učencev in učiteljev celjskih osnovnih šol se
je odzvalo povabilu k obisku Muzejske ulice obrtnikov
v sredo, 8.6.2016, kjer sta jih najprej pozdravila in nago-
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Foto: arhiv OOZ Celje

vorila v.d. direktorjas Muzeja novejše zgodovine Celje dr.
Tonček Kregar in predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer.
Obiska so se udeležili učenci, ki se še posebej zanimajo za
spoznavanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti
in osvajajo znanja, ki jih bodo potrebovali vse življenje.
Ker pa ni prihodnosti brez dobrega poznavanja preteklosti, so učencem mojstrice in mojstri obrtniki v profilih frizerja, modistinje, urarja, čevljarja, farmacevta in krznarke
v svojih delavnicah v Muzejski ulici predstavili opremo,

Foto: arhiv OOZ Celje

pripomočke in izdelke, obrtna znanja in veščine, s katerimi so se srečevali in jih opravljali v svojem poklicu. Učenci
so bili na obisk dobro pripravljeni in so radovedno spraševali vse mogoče, demonstratorji pa so jim z veseljem
odgovorili na še tako zapletena vprašanja. Nekateri izmed predstavljenih poklicev so namreč še vedno potrebni in aktualni v današnjem času. Zadovoljni udeleženci
obiska so odšli domov polni novih vtisov in v želji še po
podobnih dogodkih.

GRAFIKA GRACER, Trgovina na debelo in drobno
neživilskih proizvodov d.o.o. - sodobna tiskarna s 40
letno tradicijo

Podelitev zlatega ključa OZS (od leve Miran Gracer ml., Branko Meh,
Miran Gracer)

Grafika Gracer je sodobna dinamična tiskarna in založba
z veliko izkušnjami in 40 letno tradicijo, saj na področju
priprave za tisk, tiska, grafike in dodelave tiskovin delujejo že od leta 1976. V tem obdobju so se s svojo hitro
odzivnostjo, kvaliteto, prilagodljivostjo in delom z okolju prijaznejšimi materiali, kar dokazuje tudi investicija v
lastno sončno elektrarno in uporaba papirja ter kartona z
ustreznimi certifikati, razvili v eno največjih tiskarn v regiji.
Slogan »Vsaka nova ideja naše stranke je nov izziv za
nas. Vsak dan!« kaže na njihovo fleksibilnost in prilagajanje potrebam, željam in pričakovanju strank ter raznolikost dela, saj poleg glavne tiskarske dejavnosti med storitvami izvajajo grafično oblikovanje, grafično pripravo,
skeniranje in fotografijo. Ponudbo zaokrožujejo z založništvom slovenskih knjig, prodajo koledarjev, rokovnikov, planerjev in drugih poslovnih daril ter promocijskih
izdelkov.

Direktor in lastnik podjetja Miran Gracer: »Svojo pot v
tiskarstvu sem začel leta 1970 v takratnem Cetisu, a že
1976 sem začel z lastno dejavnostjo v domači hiši z enim
offset tiskarskim strojem. Po treh letih sem imel že tri zaposlene. Današnje poslovanje v sodobnih poslovno-proizvodnih prostorih na 3000 m2 s 33 zaposlenimi je plod
vztrajnega dela, nenehnega vlaganja v proizvodnjo, ljudi,
znanje, tehnološke izboljšave in kakovost.» Od začetka
svoje dejavnosti je Miran Gracer član OOZ Celje, kjer je
predsednik že tretji mandat in kakor gre v korak z napredkom v svojem podjetju, tako je tudi delovanje celjske
zbornice prilagodil sodobnim izzivom, vnesel nove vsebine, ki so v podporo obrti in podjetništvu ter vsemu lokalnemu okolju. Pod njegovim vodstvom zbornica odlično
sodeluje z vsemi nosilci podpore v občinah, od koder so v
zbornico združeni člani, torej z Mestno občino Celje (kjer
je bil tri mandate mestni svetnik) ter občinami Vojnik,

Izročitev posebne diplome OOZ Celje (od leve Peter Pišek, VIljem Šumer,
Miran Gracer)
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Štore in Dobrna. Strokovna služba zbornice skupaj s člani
izvaja številne projekte, namenjene izboljšanju podjetniškega okolja in miselnosti, poleg tega pa še svetovanja,
informiranja, dogodke, usposabljanja in izobraževanja.
Ves čas deluje tudi na nivoju Slovenije, kjer je tretji mandat član UO OZS in predsednik skupščine. Pod njegovim
vodstvom je bilo uspešno izvedeno preoblikovanje Stanovanjske ustanove v družbo OOZ Celje Nepremičnine in
storitve d.o.o., ki razpolaga z 80 stanovanji za člane zbornice in pri njih zaposlene delavce.
Miran Gracer je dejaven tudi v lokalnem okolju v vodstvih
in članstvu klubov, organizacij, društev, odborov, komisij
in nadzornih svetov: Klub podjetnikov Zlatorog, Rotary,
podpredsednik Športne zveze Celje, član Olimpijskega
komiteja… Grafika Gracer se pod vodstvom Mirana Gracerja vključuje v različne projekte: od medpodjetniškega povezovanja v obliki grozdov, do promocije poklicev
in podjetniške miselnosti. Pri njih so vedno dobrodošli
učenci, dijaki in študentje za ogled poslovnega procesa
ali opravljanje prakse. Za nenehna vlaganja so potrebne
tudi neprestane investicije v ljudi, opremo in prostore,
zato se je vključil tudi v pridobivanje vzpodbud. Ni bilo
veliko denarja iz tega naslova, nekaj pa le. Miran Gracer:
»Naši sodelavci so različnih vrst izobrazbe, raznovrstnih
izkušenj in strok a smo jih v podjetju usposobili za specifična dela v podjetju, ki jih opravljajo strokovno, zaneslji-

vo in kvalitetno.«
Grafika Gracer je ob 40 obletnici uspešnega poslovanja
za svoje zaposlene in poslovne partnerje v petek, 10. 6.
2016, organizirala dan odprtih vrat. Pozdravnim nagovorom sta se pridružila predsednik OZS g. Branko Meh,
ki je direktorju izročil Zlati ključ OZS za podjetje in njega osebno ter župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot.
Direktor g. Miran Gracer je v nadaljevanju na kratko
predstavil 40 let delovanja podjetja. Čestitkam podjetja sta se pridružila tudi predstavnika OOZ Celje Viljem
Šumer in Peter Pišek, ki sta mu v imenu OOZ Celje ob
jubileju izročila prav posebno diplomo. Približno 500
udeležencev je nazdravilo dosedanjemu uspešnemu
delu in se po uradnem delu dogodka prepustilo druženju ob zvokih glasbe in kulinaričnih užitkih.
Miran Gracer: »Ves čas sem zasledoval razvoj grafične industrije in mu poskušal čim bolj slediti. Ob napolnjenih
60 letih življenja je za mano 40 let samostojne podjetniške poti in vesel sem, ko vidim plod preteklega dela in
zadovoljstvo naših strank. V tem obdobju, polnem sprememb, me je vedno podpirala moja žena in vsa družina,
tako da sem vzgojil tudi svojega naslednika – sina Mirana, ki že 8 let sodeluje pri poslovanju podjetja in nimam
strahu za prihodnost podjetja. Vedno pa bom priskočil na
pomoč, kjer bo potrebno «

Kolektiv Grafike Gracer d.o.o.

Frigotransport Pišek & Hsf d.o.o.
G. Peter Pišek je samostojni podjetnik
že od leta 1987 in hkrati od leta 2006
tudi direktor in lastnik mešanega podjetja Pišek & HSF Logistics, ki je danes
prepoznavno logistično-transportno
podjetje v Sloveniji z šestdesetimi zaposlenimi ter predstavlja logistično stičišče HSF grupe v južni Evropi, Je tudi
podpredsednik OOZ Celje, predsednik

6

JUNIJ 2016

sekcije za promet pri OOZ Celje ter
dejavni mestni svetnik Mestne občine
Celje. Prenovil je svoj lokal Pišek Bar
na Lopati pri Celju ter štirim mladim
omogočil novo zaposlitev. S privlačno
arhitekturno ureditvijo, moderno akustično notranjostjo, prostorno teraso,
prenovljeno kulinarično ponudbo
ter obilico dogajanj za poslovne go-

Foto: arhiv P. Pišek
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ste, športne navdušence in ljubitelje
zabav, so se prilagodili željam in pričakovanjem gostov. V stalni ponudbi
pijač in prigrizkov so se osredotočili
na domače napitke, vrhunske čaje in
lokalno ponudbo živil. Mlada ekipa, v
katero so se vključili novo zaposleni,
bo poskrbela za organizacijo različnih
dogodkov, tako da bo pri njih vedno
veselo.
Otvoritve v maju se je udeležilo tudi
veliko znanih obrazov iz bližnje in
daljne okolice, zabaval jih je ansambel
Mambo Kings.

G. Pišek je družinski človek, ki je tudi
svojim najbližjim omogočil priložnost, da se dokažejo z idejami, pridnim delom in novimi pristopi, tako je
vodenje prenovljenega lokala zaupal
svojemu sinu Mitju. Peter Pišek: »20
let se poleg prevozništva ukvarjamo
tudi z gostinstvom, vendar je bil lokal
do sedaj bolj »vaški« bar. Zdaj smo
se odločili za korenito preobrazbo v
samem interierju in ponudbi z veliko
željo, da bi bil lokal sprejet tudi v širšem okolju, da se bodo gostje pri nas
dobro počutili in se k nam vračali.«

Foto: arhiv P. Pišek

Avtoprevoznik Janko Kidrič s.p. - 50 let prevozništva

Man Diesel iz leta 1976 , foto: arhiv J. Kidrič

Avtoprevoznik Janko Kidrič s.p. iz Vojnika je v letošnjem aprilu praznoval
50 letnico poslovanja, kar ga uvršča
med najstarejše prevoznike in obrtnike. Od začetka njegove samostojne
poti leta 1966 se je marsikaj spremenilo. Ko je začel s svojo dejavnostjo,
Obrtne zbornice v Celju še ni bilo,
potem pa je bil med njenimi ustanovnimi člani, sodeloval je pri gradnji Doma Obrtnikov in je član OOZ
Celje še danes. V 50 letih je bilo veliko
sprememb, predvsem na področju
administrativnega dela poslovanja,
ki je postal vedno pomembnejši del.
Začetek samostojne podjetniške poti
prevoznika g. Kidriča segajo v Celje
na Dobrovo – na tej lokaciji ima sedaj
eden izmed njegovih sinov svoje prevozništvo. Podjetnik se je pred 30 leti
preselil v Vojnik in tam ima sedež še
danes. Začel je s »kiper« prevozi, najprej za podjetje Nivo, ko se je urejalo
Šmartinsko jezero, potem Slivniško,
nato je opravljal prevoze še za druga podjetja. Spominja se začetkov
leta 1966: «Takrat so se prevozi šele
dobro začeli. Najprej sem kupil en
avto, ki sem ga potem menjal vedno

za večjega, boljšega in novejšega. Vedno sem vozil za eno samo podjetje
in tega se držim še danes. Spomnim
se, da so v tistih davnih časih ustanavljali tudi prevozniške zadruge, a te za
nas majhne prevoznike niso prinesle
nič dobrega in so tudi same usahnile z leti.« Kot član OOZ Celje je bil
dolga leta dejaven v odborih sekcije
avtoprevoznikov tako na lokalnem
kot državnem nivoju. Je dobitnik zlate plakete OOZ Celje leta 2004. Janko Kidrič: »Približno 7 let sem vozil

Z avtobusom pod Grossglocknerjem leta 1997,
foto: arhiv J. Kidrič

tudi svoj turistični avtobus Jantours
namenjen izletom po celotnem področju Evrope. Takrat sem sodeloval s
turističnoagencijo Zum.«
Zadnjih 25 let prevaža UNP - utekočinjen naftni plin za podjetje Istrabenz.
Plin dovaža v Slovenijo iz Avstrije,
Madžarske in Italije ter ga distribuira
na področju celotne Slovenije. 25 let
je vozil sam, zdaj pa ima zaposlene še

Sodobno vozilo za transport UNP, foto: arhiv J.Kidrič

tri voznike. Glede na naravo prevozov,
je podvržen izredno ostri kontroli glede
vseh predpisov in celotne zakonodaje
na tem področju: vsakoletni tehnični
pregledi vozil, pregled tesnosti in tlačni preizkus, usposabljanje voznikov in
posebna zavarovanja, vse to pa povzroča velike stroške in obveznosti. A kljub
temu g. Kidrič uspešno posluje že 50
let. Je družinski človek s štirimi sinovi,
od katerih se je eden že podal na lastno
podjetniško pot prav tako v dejavnosti prevozov, eden od njih je zaposlen
pri očetu in ta bo tudi prevzel njegovo
dejavnost v prihodnosti. Zaradi obveznosti prevoznika je večji del bremena
družinskih obveznosti prevzela žena,
ki mu vsa leta stoji ob strani in ga podpira. Podjetnik ima rad pohodništvo,
ki mu že od nekdaj pomeni sprostitev
po dolgotrajnih vožnjah. Hobi, ki se mu
posveča že 45 let, je zborovsko petje,
zadnjih 20 let pa prepeva v mešanem
pevskem zboru Orfej iz Celja. Kljub 75
letom še vedno sam vodi svojo dejavnost, si pa želi, da jo prevzame mlajša
generacija, in še vedno, ko je potrebno,
tudi sam opravi kakšen prevoz.

JUNIJ 2016
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Srečujemo se vsak torek
zjutraj, ob 7. uri,
v hotelu Celeia v Celju

Sekcija za promet – vračilo cestnine v Italiji in
ugodnosti preko sistema CTS
Pridobite od 13 % do 32,5 % vračila cestnine v Italiji!
OZS je 5.4.2016 podpisala tripartitno pogodbo skupaj s
Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ)
in z Confartigianato Transporto Servizi (CTS), s katerim je
dogovorila možnosti, da člani OZS, ki s tovornimi vozili
prevažajo v Italiji tovor po avtocestah, lahko pod ugodnimi
pogoji vsako leto del plačane cestnine dobijo nazaj in to za
ekološka vozila razreda EURO 3 in naprej. CTS je kooperativa, ki ima v Italiji pooblastilo, da preko storitev VIACARD
in TELEPASS, omogoča odloženo plačilo cestnine v celotnem avtocestnem omrežju v Italiji in pridobivanje letnih
popustov za določena vozila z bolj ekološkimi motorji.
S pogodbo je dogovorjeno, da bosta OZS in SGDZ nudila
možnost slovenskim podjetjem, da preko CTS plačujejo
cestnino in s tem tudi pridobijo določene ugodnosti. Tako
je za vključitev v sistem CTS, v katerem je vključeno največ italijanskih transportnih podjetij, potrebno podpisati pogodbo s katero se podjetje zavezuje, da bo plačevalo račune za uporabo italijanskih avtocest. Na osnovi tega
dogovora bo slovensko podjetje lahko vsako leto dobilo
vrnjen del cestnine, ki je odvisen od ekološkega motor-
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ja tovornega vozila. Da bi podjetje to lahko pridobilo bo
potrebno plačati enkratno pristopnino 85 EUR. Podjetje
bo za ureditev vračila cestnine za najbolj ekološka vozila
plačalo le 2 % provizijo od zneska plačanih cestnin. Vabimo člane OZS, da se vključijo v sistem vračanja cestnine
v Italiji za bolj ekološka vozila, ki jo omogoča pogodba
med OZS, SDGZ in CTS. Vloga z ustreznimi dokazili, bo
posredovana na SGDZ, ki bo po prejemu vseh podatkov
posredoval na CTS ter vodil aktivnosti pri sklenitvi dogovora posameznega prevoznika z CTS.
Vse informacije glede prejema vlog in postopkov v zvezi
z izvedbo bo dajal SGDZ (v slovenskem jeziku), 34133 Trst
– Ul. Cicerone 8, Italia: tel. +39 040 6724811, faks +39 040
6724850, e-mail: info@sdgz.it.
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VABILO NA SEMINAR
1. MINIMALNA PLAČA, ZAVAROVALNE OSNOVE, SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
TER VSE O SPREMEMBAH REK OBRAZCEV
v torek, 21. 6. 2016, ob 12.00 uri

PRVI DEL:
Znesek minimalne plače za leto 2016? Kaj prinaša nova sprememba Zakona o dopolnitvi minimalne plače za leto
2016? Na kaj moramo paziti pri obračunu minimalne plače delavcev? Na katere dodatke moramo še posebej biti
pozorni po novem od januarja 2016? Kako je z obračunom nadur pri delavcih? Zavarovalne osnove, kakšne so za
s.p.-je v letu 2016, delavce, družbenike? Spodbude za zaposlovanje po novem od 1.1.2016. Spremembe poročanja
po REK obrazcih po 1.1.2016. Seminar z aktualno tematiko bo izvedla Zdenka Bedekovič iz OZS, svetovalka–specialistka s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in predavateljica.
Vsebina:
•
Zakon o minimalni plači, dopolnitev zakona o minimalni plači, globe
•
Dodatki pri obračunu minimalne plače
•
Obračun dodatkov po novem
•
Zavarovalne osnove za s.p.-je, delavce, družbenike
•
Spodbude za zaposlovanje
•
Spremembe poročanje po REK obrazcih
Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo
organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu
(03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________
SEDEŽ: ____________________________________________________
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!),

DAVČNA ŠT.: ______________________________

TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: __________________________________

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________

1. MINIMALNA PLAČA, ZAVAROVALNE OSNOVE, SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE TER VSE O SPREMEMBAH REK
OBRAZCEV
KDAJ:  21. 6. 2016 ob 12. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

JUNIJ 2016
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec maj 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2016 1.593,27
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja
davkov in prispevkov v letu 2015 je 34,88 % (Ur.l. RS 19/2016).
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2016 (Ur.l. RS št.
104/2015):

nad

do
668,44

16%

668,44

1.700,00

106,95

+27%

nad 668,44

1.700,00

5.908,93

358,47

+41%

nad 1.700,00

5.908,93

2.111,13

+50% nad 5.908,93

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. 2015 dalje znaša 790,73 € (Ul.RS
6/2015).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec MAJ 2016 upoštevajte
21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur. Regres za
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini
in načinu plačila prejmete od OZS)
• p•
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od 1.4.2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) nakazati
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika – 44008
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53
% od PP) v znesku 8,17 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 24,50 €

Mesečne davčne olajšave v letu 2016:
Splošna olajšava:

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,67 € nakazati
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika
– 45004.

275,22 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v

nad
905,53

znaša dodatna mesečna
olajšava v

do
905,53

268,10

1.047,57

93,00

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno
735,83 €
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 €
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
2.819,09 €
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
2.477,03 €
študenta-letno
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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 01100-8883000073z uporabo
ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 19 davčna št.šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov Svetovalec april
2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://www.fu.gov.si/
davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_
varnost.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2016
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Delovniki

Prazniki

Skupaj

20
20
22
20
21
22
21
22
22
20
21
21
252

1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
9

21
21
23
21
22
22
21
23
22
21
22
22
261

Št. ur na
mesec
168
168
184
168
176
176
168
184
176
168
176
176
2088
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Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od
1.3.2015 dalje
Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 14. členu ZPIZ-2 v
prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta, v nasprotnem primeru je potrebno
plačati razliko do minimalne osnove.
Ker je bila povprečna mesečna plača v letu 2015 1.555,89 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih plač in nadomestil od 1. marca 2016 dalje 809,06 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za potrebe
pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 18,33 EUR in od zneska
809,06 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - junij 2016
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.555,89 EUR*

podračun

Referenca

56 % PP**

3,5 PP***

871,30

5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

135,05

844,07

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

77,11

481,94

212,16

1.326,01

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

59,37

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

61,24

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,95

28,86

125,56

732,43

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

1,74

10,90

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,22

7,62

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,52

3,27

1,74

10,89

Skupaj drugi prisp.

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače: 56 % od
PP2015 1.555,89 EUR = 871,30 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.555,89 EUR x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na
predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Pomembno za člane – dostop do nekaterih vsebin na
spletni strani www.ozs.si
Dostop do nekaterih vsebin je omogočen le članom OZS. Geslo za dostop ste prejeli z računom za članarino
za mesec december 2015 (v začetku meseca januarja 2016). Na spletni portal OZS se prijavite s člansko številko - številko kartice MOZAIK PODJETNIH: Primer: 1234567-000 in vašim geslom. Za pomoč pri odpravljanju
težav ob prijavi pišite na elektronski naslov: registracija@ozs.si.

JUNIJ 2016
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S KARTICO MOZAIK PODJETNIH
IZKORISTITE PRIHRANEK PRI GORIVU
Za vse člane Mozaika podjetnih vam Shell Adria ponuja prihranek pri gorivu:


0,045 €/liter (DDV vključen) popusta na maloprodajno ceno
dizelskega goriva na 9 Shellovih bencinskih črpalkah v Sloveniji,



0,010 €/liter (DDV vključen) popusta na maloprodajno ceno dizelskega in
bencinskega goriva na več kot 200 sprejemnih mestih kartice euroShell
v Sloveniji (podrobnejši seznam Petrol in OMV bencinskih servisov najdete
na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si)
Akcija je časovno omejena in velja do 31.12.2016.
Popusti veljajo na redne cene goriv in se ne seštevajo.

Za uveljavitev ugodnosti morate obrtniki in podjetniki pridobiti
kartico euroShell in se identificirati s kartico Mozaik podjetnih.
Predhodno se z nami dogovorite za termin sestanka na telefon
01/5140514 ali email euroShell-slovenia@shell.com.
Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih
le aktivirate.

The border around the inner emblem
printing in Shell Red (PMS 485C).
Flutes
The seven lines that converge towards
the bottomof the inner emblem, printing
in Shell Red (PMS 485C).
Inner emblem
Printingin Shell Yellow (PMS 116C).
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