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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.). 

45. MOS 2012
V času od 12. do 18. septembra 2012 bo na Celjskem sejmi-
šču potekal že 45. tradicionalni Mednarodni obrtni sejem 
(MOS). MOS predstavlja poslovno stičišče inovativnosti, ra-
zvoja, najnovejših dosežkov podjetnih ljudi. Omogoča ce-
lovito predstavitev novih izdelkov in storitev, prinaša celo-
sten vpogled v glavne izzive podjetnikov in gospodarstva v 
širšem poslovnem okolju ter spodbuja dialog.

Na 45. MOS bo OZS tudi letos nastopila v delu dvora-
ne L1, ki je namenjena predstavitvi delovanja obrtno-
podjetniškega zborničnega sistema Slovenije skupaj s 
strokovnimi sekcijami pri OZS in člani, strokovnimi služ-
bami OZS, OOZ in člani ter domačimi in tujimi partnerji 
OZS. Strokovna sekcija za domačo in umetnostno obrt 
s člani se bo predstavila v že tradicionalni »Hiši obrti« 
pred dvorano A in prodajnimi stojnicami v dvorani A. 
Osrednje dogajanje bo potekalo na tako imenovani 
»Poslovni aveniji«, kjer bo predstavljen spletni in mobil-
ni katalog izdelkov in storitev članov OZS Moj obrtnik. 
Z možnostmi, ki jih ponuja nova tehnologija, želi OZS 
svoje člane na enostaven in dostopen način predstaviti 
javnosti in jim tudi na ta način pomagati pri promociji 
in njihovem poslovanju. V spletnem katalogu članov 
OZS, ki je za obrtnike in male podjetnike brezplačen, 
so predstavljeni vsi člani z osnovnimi informacijami in 
zemljevidom, kje se nahajajo. V povezavi s katalogom 
članov je OZS razvila tudi mobilno aplikacijo, torej upo-
rabo kataloga na mobilnih »pametnih« telefonih. To je 
za širšo javnost pomembna novost, saj lahko s pomo-
čjo spletnega kataloga ali s pomočjo telefona najdejo 
obrtnike in podjetnike iz Obrtnega registra na enosta-
ven in hiter način.

Članom zbornice s poravnano članarino skupaj z 
glasilom Informacije pošiljamo poslovni kupon 
za ogled 45. MOS, ki ga najdete v sredini glasi-
la. Obveščamo vas še, da na zbornici prodajamo 
poslovne kupone po znižani ceni 5,60 € (polna 
cena vstopnice je 7 €). Plačilo se opravi v goto-
vini. Poslovne kupone na blagajni razstavišča 
zamenjate za vstopnice. Želimo vam prijeten 
ogled sejma!
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VABILO

Vabimo vas na 7. družabno srečanje članov OOZ Celje

Spoštovani člani, vabimo vas, da se nam pridružite na 7. družabnem srečanju članov OOZ Celje, ki bo 

v petek, 7. septembra 2012, s pričetkom ob 16.30 uri na 
športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju. 

Stanovsko srečanje je priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj, informacij, mnenj… Za člane OOZ Celje 
je udeležba brezplačna, za družinske člane pa participacija znaša 10 €. Prijave ter plačila participacije 

sprejemamo na sedežu zbornice do petka, 31. avgusta 2012, kjer boste ob plačilu prejeli kupone za hrano. 
Za dodatne informacije pokličite na tel. 03 425 22 70. 

V primeru slabega vremena ali prenizkega števila prijav srečanje odpade.

Veselimo se srečanja z Vami!

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

"

Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF

V Ur.l. RS št. 40/2012 je bil dne 30.5.2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, ki je pričel veljati naslednji 
dan po objavi, to je 31.5.2012. S tem zakonom so spremenjeni nekateri obstoječi davčni predpisi in določene nove oziroma 
dodatne dajatve. Za lažji pregled novosti na tem področju so na DURS pripravili Preglednico davkov po Zakonu za uravno-
teženje javnih financ, ki je dosegljiva na spletni strani DURS:
http://www.durs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12727/5794/.
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Uporaba reference SI19 DŠ-99996 pri plačevanju davčnih obveznosti
V zvezi obvestilom z dne 02.11.2011 o novem načinu 
plačevanja davkov in uporabi reference SI19 DŠ-99996 
ugotavljamo veliko število pritožb s strani davčnih zave-
zancev, ki pri plačevanju davčnih obveznosti uporabljajo 
referenco SI19 DŠ-99996. Zaradi lažjega razumevanja po-
sledic plačevanja s sklicem na številko odobritve SI19 DŠ-
99996 v nadaljevanju podajamo obrazložitev posledic 
plačevanja z uporabo te reference.

Uporaba reference SI19 DŠ-99996 omogoča, da z enim 
plačilnim navodilom poravnamo vse davke v okviru po-
sameznega prejemnika sredstev. S tem, ko davčni zaveza-
nec v plačilno navodilo vpiše to referenco, prostovoljno 
dopusti, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne 
obveznosti po datumu zapadlosti. Če davčni zaveza-
nec želi pokrivati točno določene davčne obveznosti, ne 
svetujemo uporabe splošnega sklica 99996, pač pa naj za 
vsako vrsto davka  pripravi svoje plačilno navodilo in v po-
datek referenca vpiše šifro tipa davka (P2), ki ga želi plača-
ti. Primer uporabe sklica, ko davčni zavezanec želi plačati 
akontacijo davka od dohodka pravnih oseb (DDPO):
 
SI56011008881000030    SI19 DŠ-99996 SE NE PRIPORO-
ČA; v primeru, da so pri zavezancu evidentirane tudi dru-

ge še neplačane davčne obveznosti, bo plačilo pokrivalo 
po starosti najprej te, oziroma če davčna obveznost še 
ni evidentirana ali zapadla, bo SISTEM PREJETO PLAČILO 
OBRAVNAVAL KOT PREPLAČILO IN GA  EVIDENTIRAL  na 
prvi odprti pogodbeni račun znotraj prehodnega davč-
nega podračuna. Ta način vplačila torej ne zagotavlja, da 
bo plačilo evidentirano NA POGODBEN RAČUN akontaci-
je DDPO.
 
PRIPOROČA SE: 
SI56011008881000030   SI19 DŠ-80004, na ta način je za-
gotovljeno, da bo plačilo evidentirano  na DDPO. Priporo-
čamo, da sklica na obrazcih OPSVL (Obračun prispevkov 
za socialno varnost lastnikov podjetij) in OPSVZ (Obračun 
prispevkov za socialno varnost zasebnikov) 19 DŠ-99996, 
za skupno plačilo prispevkov za zaposlovanje in prispev-
kov za starševsko varstvo ločite in spremenite v sklica:
-  sklic 19 DŠ - 43001 za plačilo prispevkov za starševsko 
 varstvo,
-  sklic 19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlova-

nje.
 
Vplačilni računi ostanejo nespremenjeni. 

(Vir: DURS)

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZpreZP-1) je v celoti je nadomestil pred tem veljavni zakon in je bil ob-
javljen v ur.l. RS št. 57/12, uporablja pa se od 28.7.2012 dalje. V nov zakon so vnesene spremembe, ki so se pokazale kot 
potrebne tekom izvajanja zakona v preteklosti. Dodano je novo VI. poglavje o izvršnici, kjer sta sta določeni pravna narava 
in vsebina izvršnice, način zahteve za izvedbo plačilne transakcije, postopek ponudnika plačilnih storitev z izvršnico idr. 
Izvajanje izvršnice v plačilnem prometu se začne uporabljati v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Posebej vas želim še opozoriti, da med drugim v obvezen pobot NI potrebno več prijavljati denarnih obveznosti manjših 
od 250 EUR (28.čl. ZPreZP-2). V citirani določbi namreč piše, da dolžniki niso dolžni prijaviti v obvezni večstranski pobot 
denarnih obveznosti do 250 EUR po posameznem računu - to pomeni, da to ni več obveznost, v kolikor pa bi dolžnik prijavil 
tudi takšne obveznosti v obvezni pobot, bo AJPES to upošteval. 

Z uveljavitvijo novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, so se nekatera pravila za obvezen pobot spremenila ali 
dopolnila in te spremembe se prvič upoštevajo pri 8. krogu izvedbe pobota za leto 2012, to je 24.8.2012. Tako se v ob-
vezni pobot prijavijo obveznosti, s plačilom katere je dolžnik v zamudi, v prvi krog, ki sledi mesecu nastanka zamude. AJPES 
zagotavlja obvezen večstranski pobot enkrat mesečno, v ta namen je na svoji spletni strani objavil urnik obveznih pobotov 
za leto 2012. V obvezen pobot NI potrebno več prijavljati:

1. denarne obveznosti, katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki 
izvirajo iz menic in jih je potrebno prijaviti v obvezen pobot,

2. denarnih obveznosti manjših od 250 EUR ,
3.  denarnih obveznosti do povezanih oseb, 
4. obveznosti, ki so prenesene na osebo, ki opravlja odkup terjatev,
5. denarnih obveznosti, ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi 

mesecu nastanka zamude, 
6.  obveznosti, ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka 

zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila 
sodelovanje v tej verižni kompenzaciji, in obveznosti, v zvezi s katero že poteka spor pri pristojnem sodišču ali poteka 
izvršilni postopek. 

Nadzor nad izvajanjem zakona 
V prejšnjem zakonu ni bilo točno določeno, kdo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, kar pa je v novem zakonu 
točno določeno, in sicer je to Carinska uprava RS, Davčna uprava RS in Tržni inšpektorat RS. Nadzorni organi začnejo posto-
pek o prekršku na podlagi upnikovega pisnega ali elektronskega predloga ali če pri opravljanju nadzora, ki ga opravljajo 
skladno s svojimi pristojnostmi ugotovijo, da obstajajo okoliščine, ki kažejo na sum kršitve posameznih določb zakona. Z 
novim Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih so se razširile tudi globe.
                                                                             Dunja Verbajs, davčna svetovalka

 



SEPTEMBER 2012 5

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Usklajevanje knjigovodske kartice 
Davčna uprava zaradi hitrejšega in lažjega usklajevanja podatkov z davčnimi zavezanci uvaja lastne obrazce, s pomočjo katerih 
lahko zavezanci preko eDavkov – funkcionalnost oddaje lastnih dokumentov (NF-LD) usklajujejo knjigovodska stanja na 
način, da pošljejo poizvedbo na davčno upravo. Davčna uprava bo na poslane poizvedbe odgovarjala v najkrajše možnem 
času na elektronske naslove, ki jih boste navedli na obrazcih, sicer odgovora ne bo mogoče posredovati. Davčne zavezan-
ce zato prosijo, da na obrazcih navedejo zahtevane podatke in s tem pripomorejo k hitrejšemu usklajevanju poslovnih knjig. 
Obenem prosijo, da davčni zavezanci, ki posredujejo poizvedbo, zaradi istih vprašanj istočasno ne kličejo po telefonu, saj bi to 
pomenilo podvajanje dela za davčne uslužbence in hkrati upočasnilo reševanje poizvedb, poslanih preko eDavkov.

Davčne zavezance prosijo, da v opis priloge prepišejo tekst, naveden v polju Ime datoteke (glej primer), saj bo na ta način 
hitreje potekalo posredovanje poizvedb in priprava odgovorov.

Obrazec: OT– eKartica  ( Obveznosti/terjatve)
Obrazec je namenjen usklajevanju obveznosti in terjatev po davčnih obračunih, ki jih je davčni zavezanec oddal na eDavkih. 
Zavezanec navede, kateri obračuni, ki jih je predložil po eDavkih, na eKartici niso evidentirani. Pri tem obvezno navede tudi 
EDP številke dokumentov iz eDavkov in datume oddaje obračunov. V dodatnih obrazložitvah lahko navedeno dopolni še z 
zneski iz obračunov, zlasti v primerih zahtevkov za vračilo davka na dodano vrednost. 

Obrazec: PO – eKartica  ( Plačila in zamudne obresti) 
Obrazec je namenjen usklajevanju plačil za poravnavo davčnih obveznosti in ugotavljanju upravičenosti  obračunanih zamu-
dnih obresti. V ta namen sta v obrazcu dve rubriki in sicer: 
- prva rubrika, ki jo izpolni zavezanec v primeru, ko na njegovi knjigovodski kartici znesek, ki  ga je plačal, sploh ni evidentiran 

ali v primerih, ko je plačilo evidentirano na druge vrste davkov in ne na tiste, ki jih je želel plačati in kot izhaja iz številke 
računa in iz reference, ki jo je navedel na plačilno navodilo. Zavezanec v obrazec prepiše podatke iz plačilnega navodila, 
s katerim je plačal davke, ki so evidentirani na drugih pogodbenih računih, kot je plačal, ali pa sploh niso evidentirani v 
knjigovodski kartici. Podatki, ki se vpišejo, so: pogodbeni račun o vrstah davkov, ki jih je želel plačati, številka vplačilnega 
računa, referenca v dobro, znesek in datum plačil. V primeru, da je davčni zavezanec na plačilno navodilo navedel napačne 
podatke za plačilo in se je iz tega razloga plačilo knjižilo na davek, ki ga ni želel plačati, ali v primeru, da je plačal preveč, ne 
izpolni tega obrazca, pač pa po redni poti poda vlogo za preknjižbo oziroma za vračilo napačno ali preveč plačanega davka 
na svoj davčni urad.

- druga rubrika, ki jo izpolni zavezanec v primeru, ko pri pregledu svoje eKartice ugotovi, da so knjižene zamudne obresti, za 
katere meni, da niso bile upravičeno obračunane, saj ni bilo zamud pri plačevanju davčnih obveznosti. Davčni zavezanec v 
obrazec vpiše vrsto davka, pri kateri so knjižene zamudne obresti, pri čemer vrsto davka zapiše na enak način, kot je napisa-
na na eKartici (št. pogodbenega računa in ime davka). Vpiše tudi datum evidentiranja zamudnih obresti in znesek iz obresti. 

(Vir: DURS)

sledi mesecu nastanka zamude. AJPES zagotavlja obvezen večstranski pobot enkrat mesečno, v ta namen je na 
svoji spletni strani objavil urnik obveznih pobotov za leto 2012. V obvezen pobot NI potrebno več prijavljati: 
1. denarne obveznosti, katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih 
obveznosti, ki izvirajo iz menic in jih je potrebno prijaviti v obvezen pobot, 
2.   denarnih obveznosti manjših od 250 EUR , 
3.   denarnih obveznosti do povezanih oseb,  
4.  obveznosti, ki so prenesene na osebo, ki opravlja odkup terjatev, 
5. denarnih obveznosti, ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki 
sledi mesecu nastanka zamude,  
6.  obveznosti, ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu 
nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota 
pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji, in obveznosti, v zvezi s katero že poteka spor pri 
pristojnem sodišču ali poteka izvršilni postopek.  
 
Nadzor nad izvajanjem zakona  
V prejšnjem zakonu ni bilo točno določeno, kdo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, kar pa je v 
novem zakonu točno določeno, in sicer je to Carinska uprava RS, Davčna uprava RS in Tržni inšpektorat RS. 
Nadzorni organi začnejo postopek o prekršku na podlagi upnikovega pisnega ali elektronskega predloga ali če pri 
opravljanju nadzora, ki ga opravljajo skladno s svojimi pristojnostmi ugotovijo, da obstajajo okoliščine, ki 
kažejo na sum kršitve posameznih določb zakona. Z novim Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih so se 
razširile tudi globe. 

                                                                             Dunja Verbajs, davčna svetovalka 
  

 
 
usklajevanje knjigovodske kartice  
 
Davčna uprava zaradi hitrejšega in lažjega usklajevanja podatkov z davčnimi zavezanci uvaja lastne obrazce, s 
pomočjo katerih lahko zavezanci preko eDavkov – funkcionalnost oddaje lastnih dokumentov (NF-LD) 
usklajujejo knjigovodska stanja na način, da pošljejo poizvedbo na davčno upravo. Davčna uprava bo na poslane 
poizvedbe odgovarjala v najkrajše možnem času na elektronske naslove, ki jih boste navedli na obrazcih, 
sicer odgovora ne bo mogoče posredovati. Davčne zavezance zato prosijo, da na obrazcih navedejo zahtevane 
podatke in s tem pripomorejo k hitrejšemu usklajevanju poslovnih knjig. Obenem prosijo, da davčni zavezanci, 
ki posredujejo poizvedbo, zaradi istih vprašanj istočasno ne kličejo po telefonu, saj bi to pomenilo podvajanje 
dela za davčne uslužbence in hkrati upočasnilo reševanje poizvedb, poslanih preko eDavkov. 
 
Davčne zavezance prosijo, da v opis priloge prepišejo tekst, naveden v polju Ime datoteke (glej primer), saj 
bo na ta način hitreje potekalo posredovanje poizvedb in priprava odgovorov. 
   

 
 
Obrazec: OT– eKartica  ( Obveznosti/terjatve) 
Obrazec je namenjen usklajevanju obveznosti in terjatev po davčnih obračunih, ki jih je davčni zavezanec oddal 
na eDavkih. Zavezanec navede, kateri obračuni, ki jih je predložil po eDavkih, na eKartici niso evidentirani. Pri 
tem obvezno navede tudi EDP številke dokumentov iz eDavkov in datume oddaje obračunov. V dodatnih 
obrazložitvah lahko navedeno dopolni še z zneski iz obračunov, zlasti v primerih zahtevkov za vračilo davka na 
dodano vrednost.  
 
Obrazec: PO – eKartica  ( Plačila in zamudne obresti)  
Obrazec je namenjen usklajevanju plačil za poravnavo davčnih obveznosti in ugotavljanju upravičenosti  
obračunanih zamudnih obresti. V ta namen sta v obrazcu dve rubriki in sicer:  

- prva rubrika, ki jo izpolni zavezanec v primeru, ko na njegovi knjigovodski kartici znesek, ki  ga je 
plačal, sploh ni evidentiran ali v primerih, ko je plačilo evidentirano na druge vrste davkov in ne na tiste, 
ki jih je želel plačati in kot izhaja iz številke računa in iz reference, ki jo je navedel na plačilno 
navodilo. Zavezanec v obrazec prepiše podatke iz plačilnega navodila, s katerim je plačal davke, ki so 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino

V Ur.listu RS št. 51/2012 z dne 6.7.2012 je bila objavljena 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povracilu 
stroškov za službena potovanja v tujino, ki temelji na pod-
lagi 171. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. Uredba 
sicer ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino 
za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upra-
vah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, jav-

nih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter 
drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki dr-
žavnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne sku-
pnosti, prav tako pa tudi za tiste, ki so bodisi v svojih aktih ali 
pa posredno preko kolektivne pogodbe pristali na uporabo 
tega izvršilnega predpisa vlade. Tako se npr. tudi 53. člen Ko-
lektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP), ki oprede-
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ljuje povračila stroškov za službeno potovanje v tujini, sklicuje 
na isti izvršilni predpis vlade, torej na Uredbo o povračilu stro-
škov za službena potovanja v tujino (zato jo kaže uporabljati v 
bodoče z vsemi spremembami in dopolnitvami).

V nadaljevanju predstavljamo novosti sprememb in do-
polnitev Uredbe o povračilu stroškov za službena potova-
nja v tujino.
1. Upravičencu se povrnejo stroški parkirnine, drugi stroški pa 
le ob predložitvi izkazanih računov. 
2. Za službeno odsotnost nad 14-24 ur se obračuna cela 
dnevnica, medtem ko se za službeno odsotnost nad 10-14 
ur obračuna 75 odstotkov dnevnice (pred spremembo nad 
8-14 ur). Dnevnice za službeno odsotnost nad 6-8 ur ni več, 
tako kot ureja to vladna uredba in ne davčna, ki pozna 3. 
3. Za brezplačno prehrano na službeni poti se upravičencu za 
pokritje morebitnih stroškov obračuna 20 odstotkov pripada-

joče dnevnice. V primeru službene odsotnosti nad 14 do 24 
ur pripadajo upravičencu trije obroki, za odsotnost nad 10 do 
14 ur pa dva obroka (pred spremembo nad 8-14). Pri službeni 
odsotnosti nad 14 do 24 ur se pri zagotovljenemu brezplač-
nemu zajtrku odračuna 10 odstotkov dnevnice, za odsotnost 
nad 10-14 ur pa se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 
15 odstotkov dnevnice.
4. Upravičencu se za službeno potovanje v tujino z lastnim 
motornim vozilom povrnejo stroški v višini 18 odstotkov 
cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za 
prevoženi kilometer (pred spremembo 30 odstotkov). Kilo-
metrina za službeno pot v tujino znaša 0,26 EUR za vsak pre-
voženi kilometer. 
Spremembe in dopolnitve Uredbe za službena potovanja v 
tujino so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu. 

 Zdenka Bedekovič, svetovalka na OZS

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa 
»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2012«

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 15.6.2012 
na spletni strani www.sklad-kadri. si objavil Javno povabilo 
za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje 
in izobraževanje zaposlenih 2012«. Predmet javnega 
povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov uspo-
sabljanj zaposlenih. Namen javnega povabila je spodbu-
janje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želijo 
spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobiva-
nje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu 
s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih 
neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter pove-
čanju njihove mobilnosti in zaposljivosti. Ciljna skupina 
javnega povabila so zaposleni pri ponudniku, ki v času 
usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let. 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete na spletni 
strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/na-

slovnica/razpis/n/3-javno-povabilo-zazbiranje-ponudb-v-
okviru-programa-usposabljanjein-izobrazevanje-zaposle-
nih.  

Višina sredstev javnega povabila skupaj znaša 4.357.940,34 
EUR. Ponudbo ponudniki brez posrednikov vložijo po petih 
dneh od objave javnega povabila do razdelitve razpoložlji-
vih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013. Kontaktni 
osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informa-
cije, sta Terezija Krajcer, tel.: 01 434 58 91 in Karmen Bailat, 
tel.: 01 434 10 95. Ponudniki lahko pisna vprašanja naslovijo 
na e-naslov: karmen.bailat@sklad-kadri.si ali terezija.kraj-
cer@sklad-kadri.si ali po pošti na naslov sklada. Dokumen-
tacija javnega povabila je na voljo v glavni pisarni Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in na spletnih straneh sklada: 
www.sklad-kadri.si.

OBVESTILO OBČINE VOJNIK

Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, namerava prodati ne-
premičnine 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 opre-
mljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 
79/2004) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno 
za gospodarske in stanovanjske objekte, delno v poplav-
nem območju. Na obeh parcelah je vpisano breme služno-
sti 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 sto-
pnji 20%, ki ga plača kupec.

Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informaci-
je na tel. št. 03/7800-628 (ga. Tanja Golec Prevoršek). Ogled 
nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem do-
govoru. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Vojnik.
     
       
 Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
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Brezplačni pedagoško andragoški seminarji za 
mentorje za izvajanje praktičnega usposabljanja

Delodajalci in njihovi zaposleni imajo možnost pridobiti ali osvežiti potrebna znanja na brezplačnem 24 urnem seminarju 
za mentorje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom od junija 2012 do jeseni leta 2013. Za izvajanje so bili izbrani 
trije konzorciji.

Zagotovitev brezplačnega pedagoško – andragoškega seminarja za delodajalce in njihove zaposlene - mentorje dijakom 
in študentom višjih strokovnih šol je bila zadnja leta ena od ključnih zahtev OZS s področja izobraževanja v vsakokratnih 
Zahtevah obrti in podjetništva Vladi RS. OZS se je na javni razpis za usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom (v nadaljevanju: PUD) po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe prijavila kot eden od konzor-
cijskih partnerjev skupaj s šolskimi centi, ki jih v prijavi zastopa Šolski center Celje. Sodeluje pa tudi v drugem konzorciju, ki 
ga zastopa Šolski center Grm Novo mesto. Med člani OZS vlada velik interes za seminarje, saj beležimo preko 450 namer 
delodajalcev in njihovih zaposlenih. V vsaki statistični regiji bosta izvedena vsaj 2 seminarja. Prvi seminarji so že bili izvedeni 
v juniju, in sicer v Kranju, Kopru in Murski Soboti. 

Ključni del izvedb seminarjev se prične jeseni 2012, izvajanje seminarjev pa se bo nadaljevalo do jeseni 2013, v vsaki stati-
stični regiji bosta izvedena vsaj 2 seminarja v vsakem od konzorcijev. Udeležba na posameznem seminarju je po določilih 
javnega razpisa omejena na 20 udeležencev. Podrobne informacije najdete na spletni strani OZS, natančno vsebino pro-
grama pa na spletnem naslovu http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/ZA%20CLANE/Izobrazevalni%20center/
Poklic_%20izobr_/Program-mentorji%20dijakom-28%202%202012.pdf. Informacije s prijavnico se nahajajo tudi na spletni 
strani Šolskega centra Celje: http://pud.sc-celje.si/. 

Termin izvajanja v septembru 2012: OOZ Zagorje - 14., 15. in 21. september 2012.

Na spletni strani www.ess.gov.si najdete javna povabila, ki vam omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev za uspo-
sabljanje in zaposlitev brezposelnih.

Zaposli.me
Na javno povabilo se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustva-
rili s prodajo blaga ali storitev na trgu in izpolnjujete še vse druge pogoje. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brez-
poselnih starejših, invalidov, prebivalcev Pokolpja in dolgotrajno brezposelnih. Subvencija znaša 4.000 EUR. Javno povabilo 
je odprto do porabe sredstev, najdlje do  30. 10. 2013. 

Prvi izziv
Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta sta-
rosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni na ZRSZ. Skupna subvencija znaša 7.250 EUR. Javno povabilo je odprto do porabe 
sredstev, najdlje do 1. 6. 2013. 

Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči
Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujete še vse druge pogoje. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki 
prejemajo denarno socialno pomoč pri centru za socialno delo. Subvencija znaša 4.500 EUR. Javno povabilo je odprto do 
porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2012. 

Usposabljanje na delovnem mestu
Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje. Omogoča vam usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu in povračilo 
upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Usposabljanje poteka brez delovnega razmerja. Javno povabilo je odprto 
do porabe sredstev oz. do 1. 6. 2013.

Potrebujete nove sodelavce?
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Nagrajene inovacije članov OOZ Celje   
Regionalna gospodarska zbornica Celje 
je 7.6.2012 najbolj inovativnim v celjski 
regiji za leto 2011 podelila 4 zlate, 8 sre-
brnih, 5 bronastih priznanj in 9 diplom. 
Na izboru je sodelovalo 55 inovatorjev 
iz 15 podjetij s 26 inovacijami. Inova-
tivnost, podjetnost in ustvarjalnost so 
značilnosti razvojnega preboja, ki odli-
kujejo oba člana OOZ Celje: prejemnika 
zlatega priznanja in diplome za inovaci-
je  v celjski regiji.

Prejemnik zlatega priznanja za inovacije 
je podjetje Bosio d.o.o. – Proizvodnja 
industrijskih peči in pralnih linij, kate-
rega skupina podjetij se nahaja v  petih 
državah, njihovi kupci pa v kar 22 drža-
vah sveta. Podjetje, katerega direktor 
in lastnik je g. Hugo Bosio, je končalo 
poslovno leto 2011 s 26 % večjo reali-
zacijo kot leto 2010, v letošnjem letu 
pa pričakujejo še 20 % večjo prodajo v 
primerjavi z letom 2011. To je zanesljiv 
dokaz, da so inovativna podjetja uspe-
šna tudi v časih krize. Vse od svojega 
začetka delovanja v letu 1990 namreč 
skrbijo za neprestano izobraževanje 
zaposlenih in stalen razvoj proizvodov 
z dodatki lastnih inovacij. Nagrajena 
inovacija »Uplinjevalnik trdih goriv v 
lebdeči plasti katalizatorja ob priso-
tnosti vodne pare«, predstavlja najvišji 
dosežek Bosia na inovacijskem podro-

čju, saj je zahtevala rekorden 
vložek finančnih sredstev  in 
znanja. Sodelovali so s števil-
nimi podjetji in institucijami, 
Tehnološka agencija Slovenije 
pa je projekt podprla s finanč-
nimi sredstvi. Poleg patenta 
so zaščitili tudi model uplinje-
valnika. Glede na to - da se je 
podjetje letos  uvrstilo med 
štiri najbolje ocenjene inova-
cije, se bo  uvrstilo v finale - iz-
bor najboljših inovacij na na-
cionalni ravni, kar predstavlja 
najvišje priznanje inovativnim 
dosežkom slovenskih podjetij in s tem 
promocijo inovativnosti Sloveniji. 

G. Hugo Bosio - inovator: »Temelj uspe-
ha podjetja so naši motivirani in stro-
kovno usposobljeni zaposleni. Zavest in 
predanost delu, kakovosti, inovativnosti 
in dobri odnosi v podjetju so poglavitne 
vrednote v podjetju BOSIO, ki jih tudi 
vzgajamo in nagrajujemo. V kriznem 
času je potrebno vstopati na nove sve-
tovne trge in predvsem ciljati na Rusijo, 
ki nam je geografsko in jezikovno blizu 
in kaže, da bo tudi v prihodnje potrebo-
vala investicije. Opazil sem, da je na tem 
trgu prisotnih še premalo slovenskih 
podjetij, tista, ki pa so, pa so premalo 
povezana.«

Družinsko podjetje Metalko Brigita Bu-
čar s.p. je prejemnik diplome za inova-
torje za leto 2011. Podjetje je s svojim 
proizvodnim programom krovsko-kle-
parskih izdelkov in lastno proizvodnjo 
strešne kritine iz visoko kakovostnega 
barvnega oplemenitenega aluminija 
pod blagovno znamko METALKO za 
krovce in končne kupce – investitorje 
prisotno na slovenskem trgu že trideset 
let. S celovito ponudbo »Vse za streho 
na enem mestu«, ki temelji na dolgole-
tnih izkušnjah in znanju, kar potrjujejo 
tudi številna prejeta priznanja za kako-
vost in inovacije, so uspeli na trgu, saj 
se držijo dogovorjenih rokov, cen in 
kvalitete. Kritine ne prodajajo posebej, 
ampak vedno skupaj z montažo, saj le 
tako lahko zagotavljajo vrhunsko kvali-
teto. Lahko se pohvalijo, da reklamacij 
ne poznajo in da kljub kriznim časom še 
nikoli niso imeli težav s plačili. So aktiv-
ni člani sekcije kleparjev in krovcev pri 
OOZ Celje. Nagrajena inovacija, s katero 
so rešili problem tehnologije za proi-
zvodnjo cevi «Stroj za proizvodnjo cevi 
fi 50 mm iz različnih vrst materialov tan-
ke pločevine«, je rezultat sodelovanja 

z razvojnim oddelkom Emo orodjarne 
d.o.o. in podjetjem Lima d.o.o. Zavedajo 
se, da so za napredek potrebna različna 
specifična znanja in v veliko podporo 
rešitvam so programi v 3D tehniki.

G. Emil Bučar - inovator, ki z veseljem po-
prime za harmoniko:  »V podjetju že 30 
let skrbimo za lasten razvoj in posebno 
skrb namenjamo inovativni dejavnosti. 
S optimizacijo proizvodnega procesa se 
je potrebno neprestano ukvarjati. Naju 
z ženo pa razveseljuje tudi to, da sta oba 
sinova že vpeta v poslovanje in sta prak-

Podjetje je v letošnjem letu prejelo 
tudi zlati grb občine Štore za dolgo-
letne uspehe in dosežke na področju 
gospodarstva in znanosti ter v mesecu 
maju podpisalo Deklaracijo trajnostne-
ga razvoja Savinjske regije, s katero se 
z ostalimi 47 podpisniki obvezuje za 
družbeno odgovorno skrb za splošno 
blaginjo v regiji. Podjetje sodeluje tudi 
v projektih OOZ Celje kot so »Izbira po-
klica – izziv za prihodnost«, direktor in 
lastnik podjetja Bosio d.o.o. pa se je kot 
gost že večkrat udeležil okroglih miz v 
organizaciji zbornice na aktualne teme. 
V družini inovatorja so tudi veliki ljubi-
telji konj in so svojo ljubezen do ple-
menitih živali nadgradili s podjetniškim 
pristopom ter leta 2009 odprli Center 
konjeniškega športa na Lopati pri Celju.

tično prevzela vse operativne zadeve, 
tako da se bo tradicija podjetja nada-
ljevala v naslednjo generacijo. Starejši 
sin je še razširil ponudbo podjetja na 
področje strešne ornamentike, ki je izre-

dno zanimiva tržna niša.«

Sodelovali so tudi  v projektu 
v sklopu promocije poklicev 
na Festivalu izobraževanja in 
zaposlovanja, ki ga je OOZ 
Celje v sodelovanju s partner-
ji organizirala letos že tretjič. S 
praktično predstavitvijo pokli-
ca klepar-krovca, ki je že dol-
go časa deficitaren poskušajo 
navdušiti mladostnike, da bi 
se odločili za tovrstno izobra-
ževanje in karierno pot. 

Oba prejemnika priznanj za inovacije 
- člana OOZ Celje,  prihajata iz občine 
Štore, v preteklosti sta bila sodelavca in 
sta celo razmišljala o skupnem poslu. A 
vendar odšla sta vsak na svojo pot in do-
kazujeta, da ima celjska regija potencial 
za dvig konkurenčnosti gospodarstva, 
ki ga je potrebno nadgraditi in razvijati. 



SEPTEMBER 2012 9

INFORMACIJE OOZ CELJE 

SEKCIJA ZA PROMET

V Ur.l. RS št. 52/2012 z dne 27.7.2012 je objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za 
cestni potniški promet Slovenije, sklenjene dne 10.2.2012. To pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnosti:

- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

Vračilo trošarine za komercialni namen
V Ur.l. RS št. 58/2012 z dne 31.7.2012 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke 
tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah za obdobje od 1. do 30.6.2012 , ki znaša 377,76 € na 1000 litrov. Višina 
vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim 
dovoljenim zneskom trošarine, ki ga določa 7. člen Energetske direktive (330 € za 1000 litrov od 1.1.2010). Višina vračila za 
1000 litrov plinskega olja za mesec junij 2012 tako znaša 47,76 EUR.

V Ur. l. RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega pro-
meta, s katerim se znižujejo višine glob za določene cestno – prometne prekrške. Spremembe zakona so stopile v veljavo 
28.7.2012, uporabljati pa se začnejo 1.9.2012. Staro in novo besedilo je objavljeno v delovnem pripomočku na spletni 
strani: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Spremembe%20ZPrCP.pdf 

Na spletni strani: http://www.euromobil.si/clovek-in-cesta/clanek/cestnina-za-kamione-v-nemciji si lahko preberete čla-
nek z naslovom: »Cestnina za kamione v Nemčiji« (od 1. 8. 2012). Od avgusta 2012 morajo namreč kamioni na nemških 
avtocestah plačati cestnino. Obveza plačila velja za vsa tovorna vozila in na vseh nemških štiripasovnicah. Takih cest je v 
Nemčiji skoraj 1000 kilometrov. Sem štejejo vse avtoceste in vse avtocestam podobne večpasovne ceste. Cestnina ustreza 
povprečnim 17 centom za vsak po avtocesti prevoženi kilometer. Nemško prometno ministrstvo in cestninarji računajo, 
da bodo na ta način zbrali letno predvidoma 100 milijonov evrov.

S tem dogovorom bo spremenjen zakon o cestninah na nemških cestah, ki so ga v preteklem letu sprejeli v nemškem 
parlamentu in odobrili v vladi. Temu bo sledilo še priporočilo zveznega finančnega urada. O načinu plačevanja bodo 
informacije objavljene naknadno.

Natalija Repanšek, OZS

SEKCIJA TAKSISTOV

V skladu s spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS 57/2012) od 20. avgusta 2012 velja globa od 3.500 
do 8.000 EUR za prekršek, če opravlja avtotaxi prevoz voznik, s katerim taksist nima sklenjenega delovnega razmerja (drugi 
odstavek 33. člena zakona), z globo od 400 do 2.000 EUR pa se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. Naj vas spomnim, da pri taksistih ni potrebno več imeti zapo-
slenih voznikov za poln delovni čas.
    Bojan Pečnik, sekcija za promet pri OZS

SEKCIJA PLASTIČARJEV

Sekcija plastičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je na MOS 2012 v Celju, ki bo v času od 12.–18. septembra 
2012, rezervirala 30 m2 velik razstavni prostor za člane sekcije, ki bi se želeli predstaviti. Razstavni prostor št. 46 je v hali 
L1 in bo opremljen.

Člane sekcije prosimo, da do 1.9.2012  na elektronski naslov  bojan.pecnik@ozs.si posredujete vaš interes po tem, da bi se 
predstavili na MOS v okviru sekcije plastičarjev in okvirno informacijo, koliko prostora bi potrebovali za predstavitev vaših 
izdelkov. 

Po prejemu prijav bomo potrdili razstavljalce, ki jih bomo izbrali, če bo interes večji od razpoložljivega prostora. Od izbra-
nih razstavljalcev pričakujemo, da bodo lahko za kakšen dan sejma zagotovili osebo iz njihovega podjetja.

Bojan Pečnik, sekcija za promet pri OZS
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VABIMO VAS K UDELEŽBI...

1. INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA 
v sredo, 26.9.2012, ob 13. uri

V primeru stečajev se v največji negotovosti znajdejo predvsem manjši podjetniki in obrtniki, ki so kot upniki večjih gospo-
darskih 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 aktualna 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. Vsebina:

	možni načini preverjanja potencialnega poslovnega partnerja
	oblike zavarovanj terjatev (bančna garancija, poroštvo, menica, zastavna pravica na premičninah in 
 nepremičninah, 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? Posledice 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 stečajno maso? Dobil 

sem zahtevek za vrnitev sredstev v stečajno maso?
	sklepanje pogodb in opravljanje poslov in drugih dejanj s stečajnim dolžnikom tekom stečajnega postopka
	posebnosti osebnega stečaja in možnosti poslovanja stečajnega dolžnika (posebnosti prijave terjatev v osebnem ste-

čaju, 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 steča-

ja 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 organi-
ziran 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.  	INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA
KDAJ:  26.9.2012 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

"



SEPTEMBER 2012 11

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec avgust 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2012  1.501,40 €.   
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 avgust 2012 upoštevajte 
22 delovnih dni in 1 praznik, skupaj 184 ur. Regres za pre-
hrano 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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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 €

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/.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 2012
1.501,40 *

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

Bruto zavarovalna 
osnova v EUR

 

znesek 
veljavne 

minimalne 
plače

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

  763,06 900,84 1.351,26 1.801,68 2.252,10 2.702,52 3.152,94 3.603,36

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 118,27 139,63 209,45 279,26 349,08 418,89 488,71 558,52

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 67,53 79,72 119,59 159,45 199,31 239,17 279,04 318,90

Skupaj prispevki za PIZ   185,80 219,35 329,04 438,71 548,39 658,06 767,75 877,42

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 48,53 57,29 85,94 114,59 143,23 171,88 200,53 229,17

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 50,06 59,10 88,64 118,19 147,74 177,29 206,83 236,38

Prisp. za poškodbe pri 
delu 0,53% 4,04 4,77 7,16 9,55 11,94 14,32 16,71 19,10

Skupaj prispevki za ZZ   102,63 121,16 181,74 242,33 302,91 363,49 424,07 484,65

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 0,10% 0,76 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60

Prisp. delodajalca za 
starš. var. 0,10% 0,76 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,07 1,26 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,46 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16

Skupaj drugi prisp.   3,05 3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40

PRISPEVKI SKUPAJ   291,48 344,11 516,18 688,24 860,30 1.032,35 1.204,42 1.376,47

*Povprečna bruto plača za junij 2012 (PP), v EUR                **Minimalna plača za leto 2011                  ***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011, v EUR 


