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NAPOVEDUJEMO:
Seminar s področja nove delovno-pravne zakonodaje v četrtek, 18. 4 2013, ob 13. uri.
Predavateljica: Melita Ambrož, univ. dipl. prav.

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 70, (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
MAREC 2013
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne bo
udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom
obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo zaračunali
stroške svetovalca.
Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s Kartico Obrtnik.
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici

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.).

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

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.400 izvodov.
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Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov
Zavezanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje in želi ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora le-to predhodno priglasiti davčnemu organu na
način in v roku, določenim z zakonom. Priglasitev velja avtomatično tudi za naslednja davčna obdobja, razen, če zavezanec sam obvesti davčni organ o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
v skladu s tretjim odstavkom 67.c člena ZDDPO-2, oziroma
če zavezanec ne izpolnjuje predpisanih pogojev dve zaporedni davčni obdobji, kot določa peti odstavek 67.c člena
tega zakona. Na podlagi uvedbe ureditve za ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki se
uporablja od 1.1.2013 dalje, bodo zavezanci po ZDDPO-2, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje in opravijo predhodno priglasitev, ugotavljali davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov prvič za davčno obdobje leta 2013.
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob prehodu iz ugotavljanja davčne osnove po splošnih določbah (obstoječi
zavezanci)

V skladu s tretjim odstavkom 382.a člena ZDavP-2 lahko zavezanec iz 67.b člena ZDDPO-2 preide iz ugotavljanja davčne osnove po splošnih določbah ZDDPO-2 na ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če
takšen način ugotavljanja davčne osnove za tekoče davčno
obdobje priglasi v davčnem obračunu za predhodno obdobje, in to najpozneje do poteka roka za predložitev davčnega obračuna za predhodno obdobje davčnemu organu. Po
prehodni določbi 98. člena novele ZDavP-2F je rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 najpozneje do 2. aprila
2013. Do objave novega Pravilnika o davčnem obračunu
davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013, s katerim
bo v obrazec davčnega obračuna vključen tudi posebni del
za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, lahko zavezanec opravi priglasitev
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov za leto 2013 na posebnem obrazcu za priglasitev
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov. V priglasitvi navedeni zavezanci podajo izjavo, ki
je navedena pod točko I.1., izjavo, navedeno pod točko II, ter
izjavo, navedeno pod točko III.1. ali III.2. Obrazci so objavljeni
na spletni strani DURS. (Vir: DURS)

"

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.

"
MAREC 2013
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Obvestilo o objavi izvedbenega sklepa sveta 2013/54/eu z dne 22.1.2013
o dovoljenju RS, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 direktive
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Pojasnilo DURS, št. 4230-136484/2013-2, 15. 2. 2013
V Ur.l. RS št. 14/13 z dne 15.2.2013 je bilo objavljeno Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22.1.2013 o
dovoljenju RS, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost (v nadaljevanju: Obvestilo). V nadaljevanju so odgovori na vprašanja glede dviga praga za vstop v sistem DDV in postopka prenehanja identifikacije za DDV.
1. Kdaj je datum začetka uporabe višjega praga za vstop v sistem DDV?
Povišani prag letnega prometa 50.000 EUR iz prvega odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni
list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se začne uporabljati 1. aprila 2013.
2. Kaj mora storiti zavezanec, ki želi izstopiti iz sistema DDV?
Davčni zavezanec, ki je na dan objave Obvestila identificiran za namene DDV, ker je presegel prag letnega prometa 25.000 EUR
(obvezna vključitev v sistem DDV) in izpolnjuje pogoje za oprostitev obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev ni
presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 EUR obdavčljivega prometa, lahko ostane še naprej identificiran za
namene DDV. Če tak zavezanec ne želi več ostati v sistemu DDV in se odloči za prenehanje identifikacije za namene DDV, pa ima
v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-1G možnost, da davčnemu organu kadarkoli po objavi Obvestila poda zahtevek
za prenehanje identifikacije za namene DDV. Davčni organ ne bo preverjal izpolnjevanje pogojev po uradni dolžnosti, ampak
je treba vložiti zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV. Zahtevek bo davčni zavezanec predložil preko sistema eDavki na
obrazcu DDV-DeDDV - Zahtevek za prenehanje identifikacije DDV, v katerem navede:
- pogoji za prenehanje identifikacije za namene DDV so izpolnjeni dne »1.4.2013«,
- kot razlog za prenehanje označi »drugo« in v polju navede »promet pod 50.000 EUR«.
Obširnejše navodilo o izpolnjevanju obrazca DDV-DeDDV je za zavezance objavljeno na eDavkih.
Davčni organ odloči o prenehanju identifikacije z dnem, ki ga določi v 30 dneh po prejemu vloge davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije. Pri tem velja opozoriti, da bo davčni zavezanec, ki je predložil zahtevek za prenehanje identifikacije za
DDV pred objavo Obvestila v Uradnem listu, obravnavan po takrat veljavni določbi, torej po obdavčljivem prometu 25.000 EUR.
Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za DDV, bo moral predložiti obračun DDV
do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za DDV.
3. Katere so še obveznosti davčnega zavezanca, ki mu preneha identifikacija za namene DDV?
Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV, je v skladu s petim odstavkom 88. člena ZDDV-1 dolžan predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v
katerem je prenehala identifikacija za namene DDV.
Davčni zavezanec, ki mu bo prenehala identifikacija za DDV, ne bo imel več pravice do odbitka DDV. V skladu s petim odstavkom
132. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08,
123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12) mora davčni zavezanec na dan pred prenehanjem
identifikacije za namene DDV, od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV, obračunati DDV. Poleg tega mora davčni zavezanec ob tem obračunati DDV tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV.
Davčni zavezanec, ki je pri prehodu iz splošne ureditve na posebno ureditev za male davčne zavezance opravil dobave blaga
oziroma storitev pred datumom prehoda, račun pa izda po datumu prehoda, mora v skladu s tretjim odstavkom 161. člena pravilnika obračunati DDV. Račun mora v teh primerih izdati najpozneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje,
za katero še sestavlja obračun DDV.
V primeru, da je davčni zavezanec pred datumom prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance prejel celotno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo opravljene po datumu prehoda, v skladu s četrtim odstavkom 161. člena pravilnika obračuna DDV od prejetega predplačila. Če pa je prejel le delno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo v
celoti opravljene po datumu prehoda, obračuna DDV le od tega dela predplačila. V zvezi z nabavljenimi osnovnimi sredstvi, za
katera obdobje popravka iz prvega odstavka 69. člena ZDDV-1 še ni poteklo, bo izdano dodatno pojasnilo.
4. Kako je z izdajanjem računov davčnega zavezanca, ki bo izstopil iz sistema DDV?
Davčni zavezanec bo še vedno moral izstavljati račune, na katerih ne sme več izkazovati DDV, mora pa v skladu s 141. členom
pravilnika navesti najmanj naslednje podatke:
- datum izdaje;
- zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
- svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče;
- prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in
- skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).
5. Kako je z davčnim zavezancem, ki je na dan objave Obvestila v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec?
Če rok 60 mesecev od dneva, ko je postal identificiran za namene DDV, še ni potekel, bo moral davčni zavezanec še naprej ostati
v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec.
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Nova opredelitev »poškodbe pri delu«
(obrazec ER 8 Prijava nezgode – poškodbe pri delu)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
ki je bil dne 14.12.2012 objavljen v Ur.l. RS št. 96/12 in je pričel
veljati 01.01.2013, v 66. členu določa, da se za poškodbo pri
delu šteje le, če jo zavarovanec utrpi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter če jo utrpi zavarovanec na službeni
poti. Definicija poškodb, ki so nastale v zvezi z uveljavljanjem
zdravstvenega varstva, ostaja nespremenjena. Poškodbe, ki
so nastale do vključno 31.12.2012, se presojajo po določbah
ZPIZ-1, poškodbe, nastale po 01.01.2013, ko je pričel veljati
ZPIZ-2, pa se presojajo po določilih novega 66. člena. Nave-

dena sprememba vpliva tudi na pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr. višina nadomestila plače, pravica
do zdravstvenih storitev, pravica do potnih stroškov, ipd.), pri
katerih je pomembno, kako je nastala poškodba. Zato morajo delodajalci v primerih poškodb, nastalih po 1.1.2013, pri
izdaji obrazca Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER 8),
upoštevati spremenjeno določbo 66. člena ZPIZ-2, po kateri
se kot poškodba pri delu ne šteje poškodba, nastala na redni
poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoza
ni organiziral delodajalec.

Odpis, odlog in obročno plačevanje prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ni več mogoče
Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) posega tudi v postopke odpisa, odloga in obročnega plačevanja, in sicer na način, da ni več dovoljeno odpisati, odložiti ali dovoliti obročnega plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Iz 3. odstavka 159. člena in 13. odstavka 429. člena ZPIZ-2 izhaja, da prepoved odpisa, odloga
in obročnega plačila velja za vse vrste prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v kolikor gre za vloge, vložene po
1.1.2013. Za postopke, ki so bili začeti pred 1.1.2013 pa velja, da se dokončajo v skladu s predpisi (in odločbo US št. U-I-281/0914 z dne 22.11.2011), ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-2, kar pomeni, da v teh postopkih še lahko pride do odpisa, odloga in
obročnega plačila določenih vrst prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vir: DURS

Oddaja letnih poročil o ravnanju z odpadki
Mesec marec je čas za poročanje o ravnanju z nastalimi odpadki v preteklem
koledarskem letu. Zaradi nove Uredbe
o odpadkih je v letošnjem letu prišlo do
določenih sprememb pri zavezancih za
izdelavo poročila. Poročilo o ravnanju z
odpadki za leto 2012 so do konec marca 2013 prvič dolžni oddati tudi vsi tisti,
ki so v preteklem letu zaposlovali 10 ali
več ljudi, ne glede na nastale količine
odpadkov.
Vsi povzročitelji odpadkov, ki so
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri katerih v enem
koledarskem letu nastane več kot
10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih
odpadkov, so dolžni na Agencijo RS
za okolje (ARSO) najkasneje do 31.
marca za preteklo koledarsko leto
poslati poročilo o ravnanju z odpadki. Poročilo so prvič dolžni pripraviti tudi vsi tisti, ki so v letu 2012

zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede
na vrsto zaposlitve (torej tudi, če so
zaposlovali študente, dijake, …) in
izpolnjujejo zgoraj navedene količinske pogoje.
Avtoserviserji in drugi povzročitelji odpadkov, pri katerih nastajajo odpadna
olja (mineralna ali sintetična maziva
ali industrijska olja), so dolžni poročati
v vsakem primeru, ne glede na nastale količine. Povzročitelji odpadkov, pri
katerih nastajajo odpadki na različnih
krajih, na katerih stalno izvajajo svojo
dejavnost, morajo v poročilu podatke
navesti ločeno po kraju nastajanja odpadkov.
Prejete obrazce je potrebno vrniti tudi
v primeru, ko se jih iz objektivnih razlogov ne izpolni (npr. prenehanje dejavnosti…). Poročilo se po novem lahko
pripravi z uporabo informacijskega sis-

tema za ravnanje z odpadki, še vedno
pa se lahko predloži tudi v pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu.
Obrazci so objavljeni na spletnih straneh ARSO: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh
OZS (svetovalni center/varstvo okolja)
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/
Svetovalnicenter/Varstvookolja/Podrobnostnovice/tabid/986/ArticleId/1864/Default.aspx.
Vabimo vas k brezplačni udeležbi
na seminar, kjer boste dobili vse
pomembne informacije s tega področja, obenem pa boste imeli možnost, da postavite konkretna vprašanja, ki se vam porajajo ob pripravi
poročila.
Seminar bo v ponedeljek, 18. 3. 2013.
Več informacij najdete na strani 7.
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SPIRIT Slovenija vabi k sodelovanju na skupinskih
predstavitvah slovenskega gospodarstva v tujini
SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. SPIRIT Slovenija, javna agencija za podjetja v celoti financira najem neopremljenega
razstavnega prostora na sejmih, tehnične priključke in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za vsak posamezni
sejem iz seznama bodo objavili vabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate objave na spletnem portalu www.
izvoznookno.si. Aktualne objave so:

 Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IDEF, Istan




bul, Turčija, 07. - 10. maj 2013
Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na 57. Mednarodnem
sejmu tehnike in tehničnih dosežkov, Beograd, Srbija, 13. – 17. maj 2013
Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu AERO, Friedrichshafen, Nemčija, 24. – 27. april 2013
Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu GreenEXPO,
Dunaj, Avstrija, 19. – 21. april 2013
Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na 39. Mednarodnem
sejmu gradbeništva, Beograd, Srbija, 16. – 20. april 2013

Več informacij o posameznih sejmih in nadaljnjih postopkih: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Matjaž Rovan, telefon: 01 5309
828 01 5309 828 , e-pošta: matjaz.rovan@japti.si.

Sekcija za gostinstvo in turizem
Zdravstveni inšpektorat RS izvaja povečan nadzor zaradi potvorb izdelkov označenih kot goveje meso, ki bi lahko
vsebovali konjsko meso. Nadzor Zdravstvenega inšpektorata obsega nadzor živil v gostinstvu in drugih obratih javne
prehrane (institucionalne kuhinje). Informacija se nahaja na povezavi: http://www.zi.gov.si/index.php?id=10953&tx_
ttnews[tt_news]=5639&tx_ttnews[backPid]=11984&L=0&no_cache=1.
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za tolmačenje oz. mnenje glede pridobitve uporabnega dovoljenja ob preureditvi gostinskega obrata iz npr. gostišča v hotel, kjer se ne izvaja
gradbenih posegov v obstoječi objekt. Gostinci so namreč poročali, da so inšpekcijske službe od njih zahtevale predložitev
uporabnih dovoljenj, če se je gostinski lokal (npr. gostišče) preuredil v hotel, motel brez gradbenih posegov. Morebitna
sprememba kategorizacije nastanitvenega objekta po določilih Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov v delu, ki
se nanaša na hotele, motele, penzione in gostišča, po mnenju Ministrstva ne pomeni hkrati tudi spremembe namembnosti objekta, kar posledično pomeni, da v navedenih primerih ni potrebno pridobivati novega gradbenega dovoljenja, niti
ne uporabnega dovoljenja. Le v primeru povečanega vpliva, ki bi zaradi spremenjenega namena objekta nastal za okolje, bi
bilo investitorju potrebno pridobivati gradbeno dovoljenje in posledično tudi uporabno dovoljenje. Informacija je objavljena tudi na spletni strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS na povezavi http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/
Sekcijazagostinstvointurizem/Aktualnoizsekcije.aspx.

Vabilo na 3. LOS 2013
3. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) bo potekal med 17. in
20. aprilom 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bo po
ugodnih cenah sejemskega nastopa (ob nespremenjenih cenah - od
zgolj 54 EUR/m² za opremljeni prostor dalje), omogočena promocija
in prodaja vaših izdelkov in storitev. Sejem se bo odvijal pod sloganom
NA SEJEM V LJUBLJANO!
Rok za prijavo je podaljšan do 15. marca 2013.
Prijavnico in ostale informacije najdete na spletnem naslovu http://
www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi.aspx. Kontaktni osebi: Gregor Primc, tel.: 01 583 05 57, e-pošta: gregor.primc@ozs.si
in Edina Zejnić, tel: 01 583 05 86, e-pošta: edina.zejnic@ozs.si.
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VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. PRIPRAVA LETNEGA POROČILA O RAVNANJU Z ODPADKI
v ponedeljek, 18.3.2013, ob 13. uri
Zaradi nove Uredbe o odpadkih je v letošnjem letu prišlo do določenih sprememb pri zavezancih za izdelavo poročila.
Poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2012 so do konec marca 2013 prvič dolžni oddati tudi vsi tisti, ki so v preteklem
letu zaposlovali 10 ali več ljudi, ne glede na nastale količine odpadkov. Seminar bo vodil Dušan Kresnik, univ.dipl.
biol.,vodja preskuševalnega laboratorija v družbi KOVA d.o.o. Celje. Kratka vsebina:
Pravni vidiki varnosti in zdravja pri delu in novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1):
• definicija pojmov
• vsebina letnega poročila o ravnanju z odpadki
• izpolnjevanje obrazca v papirni obliki
• izpolnjevanje obrazca v elektronski obliki
Seminar v trajanju 2 uri je za vse udeležence brezplačen. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v
primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. KAKO IZKORISTITI INTERNET ZA PROMOCIJO PODJETJA V ČASU,
KO SE KRČIJO SREDSTVA ZA PROMOCIJO
v četrtek, 28.3.2013, ob 12. uri
Na predavanju se bomo dotaknili spodaj navedenih tem ter prisluhnili vprašanjem udeležencev.
Spletna prisotnost podjetja:
o Izbira spletnega naslova in kako začeti z lastno spletno stranjo
o Lastna spletna stran – kako jo izkoristiti
o Kaj je optimizacija spletne strani in zakaj je koristna
o Profili na družabnih omrežjih Facebook, Twitter in Linkedin
o Prisotnost na tematskih forumih
Različne možnosti direktnega oglaševanja na internetu:
o Promocija na različnih splošnih ali tematskih spletnih mestih
o Oglaševanje kot del Google iskanja
o Oglaševanje na družabnem omrečju Facebook
Primerjava internetne promocije z drugimi načini (tisk/radio/tv)
DARILO ZA UDELEŽENCE: 1 ura brezplačnega individualnega svetovanja pri vašem nastopu na spletu, izdelavi ali prenovi spletne strani oz. čemerkoli, ki je povezano s temo predavanja!
PREDSTAVITEV PREDAVATELJA:
Gregor Krajnc, direktor in solastnik podjetja Drugi svet d.o.o., spletne tehnologije, s sedežem v Šmarju pri Jelšah in
poslovno enoto v Štorah. Internetni entuziast, ki je svoje prve spletne strani izdeloval v osnovni šoli, ko večina še ni
imela niti računalnikov, ko pa je osnovno internetno stran znal izdelati »že vsak študent«, se je že ukvarjal s spletno optimizacijo in širil svoj internetni medijski prostor. Svojo poslovno pot je začel na slovenski podružnici Microsofta, že prej,
pa tudi potem, pa mu je srce bilo za podjetništvo. Trenutno je solastnik spletnih časopisov www.celje.info, www.
kozjansko.info in blogerskega časopisa www.drugisvet.com ter Slovenskega podjetniškega portala www.podjetniski-portal.com, s katerim želi pomagati drugim podjetnikom na njihovi poti k uspehu, letno pa pomaga več 10
različnim podjetnikom pri njihovem spletnem nastopu in promociji.
Seminar v trajanju 2 uri je za vse udeležence brezplačen. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v
primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
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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:			
ŠT. KARTICE OBRTNIK

FAX:			

MOBI:
E-pošta :

1. PRIPRAVA LETNEGA POROČILA O RAVNANJU Z ODPADKI
KDAJ: 18.3.2013 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
1. KAKO IZKORISTITI INTERNET ZA PROMOCIJO PODJETJA V ČASU,KO SE KRČIJO SREDSTVA ZA PROMOCIJO
KDAJ: 28.3.2013 ob 12. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

Strategija razvoja gospodarstva
na področju Mestne občine Celje
OOZ Celje je zaradi večletnega odličnega sodelovanja z Mestno občino Celje (MOC) v projektih z vsebinami, ki se nanašajo na podjetništvo, promocijo obrti in deficitarnih poklicev, razvoj, inovativnost, ustvarjalnost, zaposlovanje in samozaposlovanje, dobila edinstveno priložnost, da pripravi Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine
Celje. Obsežnega in zahtevnega projekta smo se lotili skupaj z občino. Oblikovali smo širšo in ožjo skupino za pripravo
Strategije, zastavili celotno metodologijo priprave, naredili analizo stanja s pomočjo pridobljenih podatkov iz različnih
baz, preučili primere dobrih praks občin RS na področju spodbujanja podjetništva in gospodarstva ter začeli z zbiranjem
mnenj s pomočjo anket. Vzporedno z navedenimi aktivnostmi je zbornica posredovala MOC nabor kratkoročnih ukrepov
za spodbujanje obrti in podjetništva. OOZ Celje si je skupaj z MOC postavila rok za izdelavo Strategije razvoja v jeseni
2013, do takrat pa bo zbornica izvedla več delovnih srečanj, delavnic in okroglih miz z namenom oblikovanja Strategije
razvoja gospodarstva na področju MOC. Zbornica in občina načrtujeta doseganje skupnih ciljev usmerjenih v razvoj in
krepitev gospodarstva, ki bo prinesel korist obrtnikom, podjetnikom, podjetjem in vsem prebivalcem občine.
Vsekakor želimo pridobiti vpogled v Vaše načrte za prihodnost, da bi jih lahko upoštevali pri pripravi Strategije,
zato v Informacije prilagamo kratko anketo, za katero vas prosimo, da nam jo izpolnjeno vrnete po pošti, faxu
ali mailu do 31.3.2013.
Pričakujemo Vaš aktiven doprinos k ustvarjanju naše skupne prihodnosti.
Vodja projekta: Peter Pišek
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Vprašalnik
Predstavitev gospodarskega subjekta: podjetja, samostojnega podjetnika
Naziv:
Naslov:
Tel:
Fax:
e‐mail:
Glavna dejavnost
podjetja:
Podjetje v
2008
2009
2010
2011
številkah
Št. zaposlenih
Koriščenje
podpornega
okolja na lokalni
ravni (subvencije,
krediti,
sofinanciranje,
olajšave… in
katere)

Načrtovane
investicije
Načrtovano
zaposlovanje v
letih
Načrtovani profili
zaposlenih

2013

2014

2015

2016

2012

2017

Predlogi in pobude

V Celju: __________________

Odgovorna oseba:_____________________
MAREC 2013
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec februar 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna
mesečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2012
1.534,54 €. 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 2013 (Ur.l. RS
št. 102/2012):
če znaša neto davčna
osnova v €

nad

znaša dohodnina
v€

do
668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2013:
Splošna olajšava:

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
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta-letno
za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta
- letno
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735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
2.477,03 €
7.576,62 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 € (Ul.RS 8/2013).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec februar 2013 upoštevajte 19 delovnih dni in 1 praznik, skupaj 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 4,55 € (od
1.1. do 31.12.2013) 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 99/2012), uporablja se od 1.1.2013 do
31.12.2013
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni
list RS 76/08)

€ na dan

4,90

6,12

224,19
58,56
60,40
4,88
123,84
0,92
0,92
1,84
1,29
0,55
1,84
3,68
351,71

190,82
49,84
51,41
4,15
105,40
0,78
0,78
1,56
1,10
0,47
1,57
3,13
299,35

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

Skupaj drugi prisp.

PRISPEVKI SKUPAJ

0,53%

Prisp. za poškodbe pri delu

0,06%

Prisp. delodajalca za zaposl.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001

SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004

527,58

5,52

2,76

0,83

1,93

2,76

1,38

1,38

185,76

7,32

90,60

87,84

336,30

122,23

214,07

1.381,09

90 % PP

703,43

7,36

3,68

1,10

2,58

3,68

1,84

1,84

247,68

9,76

120,80

117,12

448,39

162,97

285,42

1.841,45

120 % PP

DŠ pomeni davčna številka zavezanc
*Povprečna bruto plača za december 2012 (PP), v EUR (končni podatki)
**Minimalna plača za leto 2012
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)
Zavezanec plača prispevke do 15. 3. 2013; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu s podatki iz tabele oziroma v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani DURS.

Skupaj prispevki za zaposl.

0,14%

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.

0,10%

6,56%

Prisp. delodajalca za ZZ

Skupaj prispevki za ZZ

6,36%

Prisp. zavarovanca za ZZ

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

81,48

8,85%

Prisp. delodajalca za PIZ

69,35

15,50%

Prisp. zavarovanca za PIZ

142,71

60 % PP

121,47

Referenca

znesek veljavne
minimalne plače

879,29

9,20

4,60

1,38

3,22

4,60

2,30

2,30

309,60

12,20

151,00

146,40

560,49

203,71

356,78

2.301,81

150 % PP

1.055,15

11,05

5,53

1,66

3,87

5,52

2,76

2,76

371,51

14,64

181,20

175,67

672,59

244,45

428,14

2.762,17

180 % PP

1.230,99

12,88

6,44

1,93

4,51

6,44

3,22

3,22

433,43

17,08

211,40

204,95

784,68

285,19

499,49

3.222,53

210 % PP

1.406,87

14,73

7,37

2,21

5,16

7,36

3,68

3,68

495,35

19,52

241,60

234,23

896,79

325,94

570,85

3.682,90

240 % PP

Nad
64.035,30

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 8.977,20
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
64.035,30

Do vključno
8.977,20

920,72

Prehodni davčni podračun

Nad
64.069,74

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Nad 9.156,72
18.305,64
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno
18.305,64***
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74

Do vključno
9.156,72**

783,66

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)

Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

1534,54 *

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2013
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SPLETNI ČASOPIS WWW.CELJE.INFO – PRIBLIŽAJTE SE LOKALNIM KUPCEM
Celje.info je spletni časopis na območju Celja in okolice, kjer so predstavljeni vsi aktualni
dogodki, novice, šport, kultura, zabava, turizem, organiziramo nagradne igre in promoviramo
podjetja na inovativne načine. Prav tako združujemo
prebivalce Celja in okolice, ki lahko na enem mestu najdejo
vse zanimive informacije. Spletni časopis Celje.info je začel z
objavljanjem v marcu 2011, obisk in branost pa se veča iz
meseca v mesec. Trenutno jih obišče več kot 20.000 unikatnih obiskovalcev, ki si povprečno
ogledajo več kot 50.000 strani mesečno, kar nas po dosegu uvrša med vodilne medije na
celjskem.

Izkoristite informacijo in nas pokličite. Brezplačno vam
bomo predstavili najboljši način promocije, prilagojen
vašemu podjetju in vaši dejavnosti. Seveda pa nas tudi
obiščite na spletnem naslovu www.celje.info in se
sami prepričajte o možnostih, ki vam jih ponujamo!
Gregor Krajnc, Vodja projektov in trženja
Tel.: 031 878 625, e-pošta: marketing@celje.info
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