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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.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno 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 čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkori-
sti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s Kartico Obrtnik. 
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna po-
ravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetni-
ški zbornici.

Izterjava denarnih terja-
tev – vlaganje predlogov 
e-izvršb na zbornici

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanje-
ni 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 članari-
no

- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno po-
ravnane članarine

- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripra-
vo 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 prine-
sete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobav-
nice, pogodbe ipd.). 

spletni in mobilni katalog izdelkov
 in storitev obrtnikov in podjetnikov 

MOJ OBRTNIK  

UGODNE MOŽNOSTI LETOVANJA V 
NASELJU PREKMURSKA VAS 
V MORAVSKIH TOPLICAH

OOZ Gornja Radgona ima v Moravskih toplicah v Termah 
3000 svoj apartma velikosti 44 m2, primeren za štiri osebe. 
Apartma obsega opremljen dnevni prostor s kuhinjo, za 
udobje je poskrbljeno v sodobno opremljenem spalnem 
delu in kopalnici, sprostite pa se lahko tudi na terasi s po-
gledom na prekmursko ravnico. Apartma je opremljen tudi 
s satelitsko TV in glasbenim stolpom.

Cena dnevnega bivanja v apartmaju brez kopalnih kart za 
člane zbornic in zaposlene na zbornicah znaša 25,00 EUR. 
V kolikor je apartma prost, ga lahko koristijo tudi poslovni 
partnerji in sorodniki po ceni 30,00 EUR na nočitev. Teden-
ski termini so od petka do petka, vendar je možno pred in 
po sezoni koristiti apartma tudi za krajše časovno obdobje. 
Cene vstopnic za bazen so za naše goste ugodnejše, kot za 
ostale zunanje goste Term 3000. Vse dodatne informacije 
dobite na OOZ Gornja Radgona na tel.: 025 64 80 90, 040 
305 191 ali po elektronski pošti majda.horvat@ozs.si.
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Obveznosti podjetnikov do potrošnikov ob 
predplačilih za dobavo blaga ali opravljene storitve

Po Obligacijskem zakoniku (OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001, 
32/2004, 28/2006, 40/2007) v dvostranskih pogodbah ni 
nobena stranka dolžna izpolniti svoje obveznosti, če dru-
ga stranka ne izpolni ali ni pripravljena sočasno izpolniti 
svoje obveznosti, razen če je dogovorjeno ali z zakonom 
določeno kaj drugega, ali če kaj drugega izhaja iz narave 
posla. OZ torej predvideva sočasno izpolnitev obvezno-
sti pogodbenih strank, vendar pa samo, če zakon ali po-
godba ne določata drugače oziroma kaj drugega izhaja 
iz narave posla. S pogodbo se tako potrošnik in podjetje 
lahko dogovorita tudi za 100 % predplačilo, vendar pa bo 
podjetje, če se bo odločilo za pogojevanje dobave bla-
ga oziroma izvedbe storitve s kakršnimkoli predplačilom, 
dolžno spoštovati 41. člen Zakona o varstvu potrošnikov 
(ZVPot). Slednji ureja pravice potrošnikov (fizičnih oseb, 

ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene 
izven njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pri po-
nujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in sto-
ritev s strani podjetij. Določa namreč, da mora podjetje, 
ki molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje 
storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi bla-
go ali opravi storitev po prejemu predplačila, potrošniku 
ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati 
obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hra-
nilne vloge, vezane nad tri mesece. Ta določba pa se ne 
uporablja, če je predplačilo plačano v roku manj kot tri 
delovne dni pred dnem, ko se opravi dobava ali začne z 
opravljanjem storitev ali ko podjetje pogojuje nakup bla-
ga ali opravljanje storitve z izročitvijo are. (Vir: Tržni inšpek-
torat)

Slovenski center SOLVIT

SOLVIT je brezplačni spletni sistem, namenjen neformalnemu reševanje sporov na področju notranjega trga EU. Centri SOLVIT so 
sestavni del državnih uprav in si prizadevajo za iskanje pragmatičnih rešitev življenjskih problemov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• gre za probleme s čezmejnim elementom,
• ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU,
• kadar so vključeni organi javne uprave na lokalni, regionalni ali državni ravni.

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 po-
sredujete 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!

PODJETJE / S.P.:

MATIČNA ŠTEVILKA:

SEDEŽ: 

TELEFON: FAX: MOBI:

e-pošta :

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 sta-
tistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in 
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

Podpis:  ______________________________

"

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV

"
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Izvajanje Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije

Izvajanje Deklaracije trajnostnega 
ravzoja se nanaša na območje Savinj-
ske regije, kjer na 2.301 km2 živi več 
kot 255.000 prebivalcev v 31 lokalnih 
skupnostih. 

Dne 31.5.2011 smo se podpisniki 
Deklaracije trajnostnega razvoja Sa-
vinjske regije zavezali, da bomo druž-
beno odgovorno skrbeli za splošno 
blaginjo v regiji. Rezultate napredka 
trajnostnega razvoja regije bomo 
spremljali in vrednotili z izvajanjem 
aktivnosti v regijskem projektu »Sa-
vinjska regija – Ekoregija«. 

OOZ Celje, si prizadeva ozaveščati, in-
formirati in spodbujati gospodarske 
subjekte za povezovanje v različnih 
projektih.  V skladu  z vključevanjem 
visoko kvalitativnih standardov  v 
procese dela in bivanja se je OOZ 
Celje kot partner vključila v projekt 
z delovnim naslovom »Ustvarjanje 

Slovenski center SOLVIT deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Probleme rešujemo z iskanjem 
pragmatičnih, konkretnih rešitev. Mnogokrat je dovolj, da odpravimo nerazumevanje med pritožnikom in organom, spet 
drugič je potrebno mnenje pravne službe Evropske Komisije o zadevi, včasih pa je dovolj zgolj vprašanje, kje se je zadeva 
zataknila, da se začne kolesje vrteti v pravo smer. Kadar pa na poti do rešitve stoji pravni predpis, ima center SOLVIT mo-
žnost zaključiti primer kot SOLVIT+ (plus). To pomeni, da se primer preseli v bazo EU Pilot, preko katere Evropska Komisija 
naroči določenemu organu v državi članici, naj v roku odpravi oz. spremeni določen predpis, ki je v neskladju s pravom 
EU. K učinkovitosti mreže SOLVIT pa zagotovo pripomore tudi spletno poslovanje. Celoten proces od vloge pritožbe do 
končne rešitve oz. zaključka primera, poteka preko spleta. Več o storitvi SOLVIT si preberite na spletni strani www.mg.gov.
si/si/solvit.

Pripravil: Peter Kep,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

podpornega okolja za izboljšanje de-
lovnih procesov in razmer na področju 
varovanja zdravja  v gradbeništvu«. 

V okviru zbornice deluje 24 sekcij, ki 
prednostno obravnavajo tematike s 
področja ravnanja z odpadki in eko-
logije, v ta namen pa so članom na 
voljo tudi različne oblike usposabljanj 
in izobraževanj.  Posebno je potrebno 
izpostaviti sekcijo avtoprevoznikov, 
ki si že vrsto let prizadeva k poveča-
nju prometne varnosti, učinkoviti rabi 
energije in čistemu okolju ter spodbu-
janju uporabe varčnejših in ekološko 
sprejemljivih vozil, kar zagotovo vpliva 
tudi na Ekološki odtis Savinjske regije.

OOZ Celje se zaveda, da so za traj-
nostni razvoj Savinjske regije, najbolj 
pomembni tisti, ki bodo sebi in vsem 
nam v prihodnosti gradili svet – naši 
sedanji osnovnošolci. In prav tem je 
OOZ Celje v projektu «Ustvarjalnost, 

podjetnost in inovativnost« posvetila 
veliko časa s pomočjo nalog ustvar-
jalnega zaznavanja narave, spozna-
vanja inovativnosti v naravi, seznani-
tvijo s problematiko ekologije, iskanja 
rešitev ohranjanja naravnega okolja 
in načinov varovanja pristnega narav-
nega okolja ter zbiranja ločenih od-
padkov. Ena izmed projektnih nalog 
udeležencev projekta druge triade v 
šolskem letu 2011/2012 je bila prav  
izvedba postavitve ekološkega otoka 
za OŠ Lava. 

S podpisom Deklaracije trajnostne-
ga razvoja, se je OOZ Celje zavezala 
k svojemu doprinosu k pozitivnim 
družbenim spremembam in ozave-
ščanju ljudi, kar izvaja preko svojega 
sodelovanja s članstvom, izvedbo  
projektov v celotni vertikali šolskega 
sistema in sodelovanjem z vsemi ak-
terji spreminjanja odnosa do svojega 
okolja. 

Seja upravnega odbora in skupščine OOZ Celje                   
V mesecu aprilu so se sestali člani uprav-
nega odbora na 8. redni seji ter poslanci 
skupščine na 4. redni seji. Obravnavali in 
potrdili so finančno poročilo in zaključ-
ni račun zbornice za leto 2011, poročilo 
o delu zbornice v letu 2011 ter sprejeli 
finančni načrt za leto 2012. Ravno tako 
so se seznanili z delom, finančnim po-
ročilom in zaključnim računom Stano-
vanjske ustanove delavcev pri s.p. Celje 
ter družbe OOZ Celje – nepremičnine 
in storitve d.o.o., ki je v mesecu juniju 
2011 prevzela premoženje in dejavnost 
Stanovanjske ustanove. 
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VABIMO VAS K UDELEŽBI …

Sekcija frizerjev

Dijaško frizersko tekmovanje

V Celjskem mladinskem centru se bo odvilo dijaško frizersko 
tekmovanje, ki ga organizira članica sekcije frizerjev pri OOZ 
Celje Maja Fiket (KUD Talent Filter) v sodelovanju s Srednjo 
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje. Namen mla-
dinske pobude je predstaviti poklic frizerja in javnosti prikaza-
ti ustvarjalnost dijakov. Dogodek bo omogočil mladim, da si 
z aktivnim sodelovanjem krepijo svoje kompetence in izrazijo 
lastno kreativnost. Tekmovanje bo potekalo med dijaki 1.,2. in 
3. letnikov. Bodoči frizerji bodo na modelih prikazali pričeske 

V atriju Celjskega mladinskega centra bo v petek, 11. maja 2012, ob 20. uri potekalo 
dijaško frizersko tekmovanje »Fringe«, ki ga organizira Maja Fiket (KUD Talent Filter).

lastnih kreacij. Tek-
movalce bo oce-
njevala strokovna 
komisija v sestavi: Maja Fiket (frizerka), Nik Jarh (fotograf ), Ga-
šper Sedminek (frizer - Frizerski salon Gašper Gath) in Dejan 
Tamše, organizator večjih frizerskih dogodkov. Prireditev, ki jo 
bo povezoval Luka Marcen, bo glasbeno dopolnila skupina 
Celeia Dukes, koreografsko pa Maja Zupanc Žibret. Pridružite 
se dogodku, ki bo dal dodano vrednost poklicu frizerja!

1. AKTUALNE TEME ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
v četrtek, 17.5.2012, od 9.-13. ure

Vsebina Zakona o delovnih razmerjih se  dopolnjuje in razlaga  tudi ob upoštevanju sedaj že zelo bogate sodne 
prakse. Slednja  kaže na velik pomen dogovorjene vsebine pogodbe o zaposlitvi, aktov delodajalca, še več razlag 
in odgovorov na vprašanja  pa nam lahko  ponudi na področju vodenja postopka prenehanja pogodbe o zaposli-
tvi. Seminar bo izvedla  Melita Ambrož. univ. dipl. pravnica. Vsebina:

• Katere akte mora sprejeti delodajalec
• Kako pravilno napolniti vsebino pogodbe o zaposlitvi
• Aktualno o delovnem času
• Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
• Sodna praksa

Seminar bo izveden v okviru projekta ESS - »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in 
razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu« in je brezplačen za vse udeležence.

2. INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA 
v torek, 22.5.2012, ob 13. uri

V primeru stečajev se v največji negotovosti znajdejo predvsem manjši podjetniki in obrtniki, ki so kot upniki 
večjih gospodarskih družb pogodbeno mnogokrat vezani na le enega ali dva večja gospodarska subjekta. Kako 
odreagirati in kakšni so pravi postopki za upnika v primeru stečaja in prisilne poravnave? Če se je dolžnik znašel 
v stečaju, je potrebno najti možnosti, kako priti do poplačila svoje terjatve. Še bolj pomembno je vedeti, kako naj 
se terjatve zavarujejo in upniki zaščitijo, da jih morebitni stečajni postopek dolžnika ne prizadene in posledično 
povzroči, da se tudi sami kot upniki znajdejo v stečaju. Na seminarju bodo izpostavljeni problemi iz prakse ter ak-
tualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb. Na seminarju bodo udeležencem podani praktični 
primeri in napotki. 

Seminar organiziramo v sodelovanju z Odvetniško pisarno Marjana Feguša iz Celja, predavatelja bosta: Primož 
Feguš, odvetnik in Nataša Cehtl, odvetniška kandidatka. 
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Vsebina:
 možni načini preverjanja potencialnega poslovnega partnerja
 oblike zavarovanj terjatev (bančna garancija, poroštvo, menica, zastavna pravica na premičninah in ne-

premičninah, izterjava zavarovane terjatve v izvršbi, položaj upnika z zavarovano terjatvijo)
 znamenja, da je moj dolžnik insolventen
 možnosti poplačila terjatev pred prisilno poravnavo oziroma stečajem, kako pravočasno reagirati 
 moj dolžnik je v prisilni poravnavi oziroma v stečaju! Kako preveriti in kako prijaviti svojo terjatev? Posle-

dice neprijave, praktični primer prijave! 
 aktivna vloga upnika v prisilni poravnavi in v stečaju
 vpliv začetka prisilne poravnave in stečaja na že začete izvršilne in pravdne postopke
 kako naj ravnam, da mi v primeru začetega stečajnega postopka ne bo potrebno vrniti sredstev v stečaj-

no maso? Dobil sem zahtevek za vrnitev sredstev v stečajno maso?
 sklepanje pogodb in opravljanje poslov in drugih dejanj s stečajnim dolžnikom tekom stečajnega po-

stopka
 posebnosti osebnega stečaja in možnosti poslovanja stečajnega dolžnika (posebnosti prijave terjatev v 

osebnem stečaju, možnosti poslovanja stečajnega dolžnika, ko je še v stečajnem postopku, nov začetek 
podjetnika v stečajnem postopku, odpust obveznosti ter nadaljevanje poslovanja)

 razlike med osebnim stečajem in stečajem pravne osebe 
 kako ravnati ob izbrisu dolžnika iz sodnega oziroma poslovnega registra
 sem insolventen - predlagati prisilno poravnavo ali stečaj? Kako uvedem postopek prisilne poravnave in 

postopek stečaja in kakšni so stroški? Ali je stečaj konec ali začetek?

Udeležba je za člane OOZ Celje z redno poravnano članarino brezplačna. Za vse ostale udeležence znaša cena 
seminarja na posameznika 60,00 € z DDV.  Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 
219. Seminar bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo 
pravico do odpovedi. 

P R I J A V N I C A 

(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: MOBI:

ŠT. KARTICE OBRTNIK

                  e-pošta :

1.  AKTUALNE TEME ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
KDAJ:  £ 17.5.2012 od 9. do 13. ure 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  __________

2. INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA
KDAJ:  £ 22.5.2012 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _______________________________________________________________________

$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec april 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2012  1.523,11 €.   
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 €

znaša dohodnina 
v €

nad do

653,38 16%

653,38 1.306,75 104,54 +27% nad 653,38

1.306,75 280,95 +41% nad 1.306,75

Mesečne davčne olajšave v letu 2012:

Splošna olajšava: 269,04 €

Dodatna splošna olajšava 

če znaša mesečna bruto 
plača v €

znaša dodatna mesečna  
olajšava v €

nad do

885,17 262,07

885,17 1.024,02   90,90

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 198,51 €

za dva vzdrževana otroka 414,32 €

za tri vzdrževane otroke 774,25 €

za štiri vzdrževane otroke 1.278,31 €

za pet vzdrževanih otrok 1.926,50 €

za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 719,29 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 198,51 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 2.755,71 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka 
ali študenta-letno 3.228,45 €

za rezidenta – čezmejnega delovnega 
migranta - letno 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, opra-
vljeno od 1.1.2012 dalje znaša  763,06 €  (Ul.RS 5/2012). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec april 2012 upoštevajte 19 
delovnih dni in 2 praznika, skupaj 168 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 dopol-
nilno 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 podra-
čune:

• 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 € na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
(Ur.l. RS 73/08 in 55/2010)  - velja od 1.8.2010 do 
31.12.2011

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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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/.

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: 

Uredba o davčni obravnavi  povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Znesek povračil stroškov
do 31.7.2008

Znesek povračil stroškov od 
1.8.2008 dalje

Prehrana med delom (2.člen uredbe)

Prisotnost na delu deset ur ali več  

5,54 €

0,69 €

6,12 €

0,76 €

Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe) 0,15 € 0,18 €
Dnevnice (4.člen uredbe):
              - nad 6 do 8 ur
              - nad 8 do 12 ur
              - nad 12 do 24 ur

5,26 €
7,51 €

15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

Prevoz na službeno potovanje (5.člen uredbe) 0,29 € 0,37 €

Terenski dodatek (7.člen uredbe) 3,13 € 4,49 €

Odpravnina ob upokojitvi (10.člen uredbe) 3.443 € 4.063 €

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2012
1.523,11 *

Dosežena osnova  za leto 
2011  
(v EUR)

 
Do 

vključno 
8.977,20**

Nad 
8.977,20 do 

vključno 
18.295,80***

Nad 
18.295,80 

do 
vključno 

27.443,70

Nad 
27.443,70 

do 
vključno 

36.591,60

Nad 
36.591,60 

do 
vključno 

45.739,50

Nad 
45.739,50 

do 
vključno 

54.887,40

Nad 
54.887,40 

do 
vključno 

64.035,30

Nad 
64.035,30

Dosežena osnova  za leto 
2010  
(v EUR)

 
Do 

vključno 
8.536,36

Nad 
8.536,36 

do 
vključno 

17.938,56

Nad 
17.938,56 

do 
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

Bruto zavarovalna 
osnova v EUR

 

znesek 
veljavne 

minimalne 
plače

60 % PP 90 % PP 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP

  763,06 913,87 1.370,80 1.827,73 2.284,67 2.741,60 3.198,53 3.655,46

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 118,27 141,65 212,47 283,30 354,12 424,95 495,77 566,60

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 67,53 80,88 121,32 161,75 202,19 242,63 283,07 323,51

Skupaj prispevki za PIZ   185,80 222,53 333,79 445,05 556,31 667,58 778,84 890,11

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 48,53 58,12 87,18 116,24 145,31 174,37 203,43 232,49

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 50,06 59,95 89,92 119,90 149,87 179,85 209,82 239,80

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,04 4,84 7,27 9,69 12,11 14,53 16,95 19,37

Skupaj prispevki za ZZ   102,63 122,91 184,37 245,83 307,29 368,75 430,20 491,66
Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 0,10% 0,76 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66
Prisp. delodajalca za starš. 
var. 0,10% 0,76 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66
Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,07 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12
Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,46 0,55 0,82 1,10 1,37 1,64 1,92 2,19

Skupaj drugi prisp.   3,05 3,65 5,48 7,32 9,13 10,96 12,80 14,63

PRISPEVKI SKUPAJ   291,48 349,09 523,64 698,20 872,73 1.047,29 1.221,84 1.396,40


