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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.). 

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 opremljeno, po 
prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je 
opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za go-
spodarske 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 infor-
macije na tel. št. 03/7800-628 (ga. Tanja Golec Prevoršek). 
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefon-
skem dogovoru. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni 
strani Občine Vojnik.
     

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

spletni in mobilni katalog izdelkov
 in storitev obrtnikov in podjetnikov 

MOJ OBRTNIK  
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Aktualno z davčnega področja 
•  Na spletni strani DURS je objavljeno pojasnilo glede izva-

janja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-
-1G), ki je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 102/12 z dne 
21.12.2012, veljati pa je začel s 1. januarjem 2013. Najdete 
ga na povezavi: http://www.durs.gov.si/si/davki_predpi-
si_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/
razno/spremembe_pravilnika_o_izvajanju_zakona_o_
davku_na_dodano_vrednost/. 

•  V Ur.l. Evropske unije z dne 25.1.2013 številka L22/15 je bil 
objavljen Izvedbeni Sklep Sveta Evropske unije. V sklepu 
je zapisano, da se v RS dovoli oprostitev DDV za davč-
ne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 
EUR, sklep začne učinkovati z dnem objave, velja pa od 
1.1.2013 naprej. Ker prehodne določbe novele ZDDV-1G 
iz Ur.l. RS št. 83/2012 z dne 6.11.2012 določajo, da se prag 
začne uporabljati prvi dan drugega koledarskega me-
seca, ki sledi mesecu objave v Ur. listu Evropske unije, 
pričakujemo, da bo to obvestilo minister za finance kma-
lu objavil tudi v slovenskem uradnem listu ter da se bo 
določba torej začela uporabljati s 1. marcem 2013. Kdo 
sme in kakšen je postopek izstopa iz sistema DDV, vas 
bomo še dodatno obvestili.

• Istočasno vas tudi obveščamo, da so na spletnih stra-
neh DURS-a objavljeni 4 različni obrazci, ki se nanašajo 
na možnost ugotavljanja dobička na podlagi normiranih 

odhodkov  za leto 2013, in sicer za fizične osebe, ki opra-
vljajo dejavnost (za začetnike kot tudi tiste, ki v letu 2012 
niso presegli prihodkov 50.000 EUR in izpolnjujejo pred-
pisane pogoje), in način izračunavanja višine medletne 
akontacije dohodnine. Priglasitev mora biti DURS-u opra-
vljena najkasnje do 2.4.2013, kar velja tudi za predloženi 
obračun akontacije dohodnine. Navedeni način obdavči-
tve odpravlja po 1.1.2013 obračun davčnega odtegljaja 
pri izplačevalu dohodkov. 

• Na spletni strani DURS je objavljeno obvestilo št. 
4200-58/2013 01-640-02 z dne 21.1.2013 http://
www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/
davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/po-
sebna_ureditev_za_ugotavljanje_davcne_osno-
v e z _ u p o s t e v a n j e m _ n o r m i r a n i h _ o d h o d k o v /
priglasitev_ugotavljanja_davcne_osnove_z_uposteva-
njem_normiranih_odhodkov_vzorec_obrazca/. Na pod-
lagi novele ZDDPO-2I je prvič dana možnost tudi prav-
nim osebam, ki v letu 2012 niso presegle prihodkov več 
kot 50.000 EUR, da v letu 2013 ugotavljajo dobiček na 
podlagi normiranih odhodkov ob predhodno izpolnje-
nih pogojih. Priglasitev mora biti DURS-u  opravljena naj-
kasnje do 2.4.2013, kar velja tudi za predloženi obračun 
akontacije davka od dohodka pravnih oseb. Navedeni 
način obdavčitve odpravlja po 1.1.2013 obračun davčne-
ga odtegljaja pri izplačevalu dohodkov. 

Dunja Verbajs, davčna svetovalka

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!

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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Novosti v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2 
Z uveljavitvijo novega ZPIZ-2 so kategorije zavarovancev, 
ki se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, naslednje:
• osebe s stalnim bivališčem v RS, ki so dopolnile 15 let 

starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev 
v zavarovanje po tem zakonu, 

• državljani RS, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili 
neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na oze-
mlju RS ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebi-
vališče na ozemlju RS in niso za ta čas obvezno zavarovani 
pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, 
pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države, 

• osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, 
vendar le za razliko do polnega delovnega časa, 

• uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim pre-
bivališčem v RS ter prejemniki poklicne pokojnine do uvelja-
vitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja, 

• osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega od-
stavka 17. člena tega zakona, razen pogoja dohodka iz 
prvega odstavka 17. člena tega zakona. 

• prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos pre-
jemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če 
niso uživalci pokojnine. 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance je določena v 
znesku, ki je najmanj enak znesku 60 % zadnje znane pov-
prečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na me-
sec. Osnova za plačilo prispevka za prejemnike poklicnih 
pokojnin je določena v znesku 20 % zadnje znane pov-
prečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na me-
sec. Ne glede na navedeno pa je potrebno upoštevati pre-

hodne določbe zakona, ki določajo, da je osnova do konca 
februarja 2014 minimalna plača, od marca 2014 dalje pa 
20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, 
preračunane na mesec. Glede na to, da minimalna plača 
znaša 783,66 EUR in se prispevke odmeri v višini 24,35 % 
bodo zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke plačevali 
v višini 190,80 EUR na mesec, kar predstavlja bistven dvig v 
primerjavi z višino prispevka po ZPIZ-1.
Naveden znesek prispevka velja od 1.1.2013 dalje za vse 
zavarovance, razen za zavarovance, ki so bili do uveljavitve 
tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje na podlagi ukrepov kmetijske politike kot 
prenosniki kmetijskega gospodarstva in so od uveljavitve 
tega zakona zavarovani po šestem odstavku 25. člena tega 
zakona. Ti plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je 
bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo 
ZPIZ-2. Prav tako od osnove, od katere jim je bil obračunan 
prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2 plaču-
jejo zavarovanci, ki so bili v zadnjem letu pred uveljavitvijo 
tega zakona vključeni v zavarovanje kot kmetje, ki niso iz-
polnjevali pogojev za vstop v obvezno zavarovanje zaradi 
prenizkega dohodka kmečkega gospodarstva, to je v višini 
36,85 EUR na mesec.
Zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko odjavo iz zava-
rovanja vložijo pri pristojni enoti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, pri čemer pa je datum odjave iz za-
varovanja, v skladu s predpisi s področja matične evidence 
zavarovancev, dan, ko se zavarovanec zglasi pri prijavno 
odjavni službi. (Vir: ZPIZ)

Obvezna prijava kratkotrajnih del na višini (krovstvo, 
tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo, montaža oken ...) 
na Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo opažajo večje 
nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delih 
na strehah (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo ...), pri delih z de-
lovnih odrov (fasaderstvo) in pri menjavi oken. Pri naštetih 
dejavnostih gre večinoma za kratkotrajna dela na višini, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za prijavo gradbišča po Uredbi o zago-
tavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, v nadaljevanju Uredba). Ker pa 
se ta dela izvajajo večinoma na več kot 2 m višine, kjer je po 
Uredbi zahtevano varovanje pred padcem v globino in ob-
staja neposredna nevarnost za življenje in zdravje delavcev, 
so opredeljena kot nevarna dela.
40. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. 
RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec pred začetkom de-
lovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za 
nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekci-
jo dela. Na Inšpektoratu RS za delo pozivajo izvajalce zgoraj 

omenjenih nevarnih del, da dela, katera ne bodo zajeta v pri-
javah gradbišč po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije – tra-
jajo 500 človek x dni in več) in se bodo izvajala predvidoma 
več kot en dan na višini večji od 2 m, pred začetkom delov-
nega procesa dosledno prijavijo na predpisanem obrazcu 
krajevno pristojni (po kraju dela) območni enoti Inšpektorata 
RS za delo.  
V primeru, ko bo na istem delovišču dela izvajalo več izva-
jalcev (d.o.o.,s.p., samozaposlene osebe), morajo nevarna 
dela prijaviti vsi! V primeru neprijave nevarnih del se lahko 
delodajalec v skladu z ZVZD-1 kaznuje za prekršek z globo 
od 2.000 € do 40.000 €, odgovorna oseba delodajalca pa z 
globo od 500 € do 4.000 €. Poostreni nadzor v zvezi s pri-
javami in upoštevanjem predpisov s področja varnosti in 
zdravja pri delu je Inšpektorat RS za delo začel izvajati z dnem 
01.03.2013! 
(Vir: www.id.gov.si).
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Na podlagi dobrega odziva razstavljavcev na lanskem sejmu, sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS vabi svoje člane, 
da se ponovno udeležijo skupne predstavitve v dvorani K na 18. sejmu Flora 2013.

Lanskoletno sodelovanje sekcije cvetličarjev in vrtnarjev ter Celjskega sejma, ko je bila na sejmu Flora predstavitev vrtnarjev, 
cvetličarjev, krajinarjev, in še nekaterih storitev zelo številčno predstavljena v dvorani K, je privedla do novega dogovora, 
s katerim se članom sekcije cvetličarjev in vrtnarjev in članom Obrtno-podjetniške zbornice ponovno omogoča izjemno 
ugodene pogoje za razstavljanje.

S predstavniki Celjskega sejma d.d. je bil ponovno dosežen dogovor za skupen vložek v prostor v dvorani K na sejmu Flora 
2013. Članom OZS sekcija cvetličarjev in vrtnarjev nudi možnost predstavitve za res minimalen vložek, saj bo tudi to-
krat najem že deloma opremljenega prostora za člane sekcije brezplačen. V dogovoru s še nekaterimi sekcijami se bodo 
na tem prostoru predstavile še druge dejavnosti, katerih izdelki in storitve sodijo v koncept predstavitve, ki bi letos potekala 
na temo "DOBRO POČUTJE IN PRIJETNO BIVANJE".

Tudi letos vodstvo sekcije vabi člane, da se udeležijo skupne predstavitve. Zasnova razstavnih prostorov skupne predsta-
vitve je prikazana v idejnem načrtu postavitve v dvorani K  (http://www.florist.si/novica.aspx?id=237). Načrt bo dokončno 
izrisan glade na prispele potrebe in prijave razstavljavcev, ki jih pričakujemo do 20. februarja 2013.

Sekcija za promet  - oškodovanje slovenskih podjetij s 
strani ukrajinskih avtoprevoznikov

V zadnjem mesecu so se na VKI obrnila tri slovenska podjetja (TRAIG d.o.o., GROS PORT d.o.o. in ALIDO d.o.o), ki so bila oško-
dovana s strani ukrajinskih avtoprevoznikov. V vseh primerih se je ponovila enaka zgodba, ki se je pričela z objavo razpisa za 
izvedbo prevoza, na katerega se je prijavilo ukrajinsko podjetje. Slednje je posredovalo ponarejene dokumente o registraciji, 
zavarovanju in lažne bančne podatke. Ko je bil posel o izvedbi prevoza dogovorjen, je lažno ukrajinsko podjetje tovor pre-
vzelo, vendar ga ni dostavilo. Za podjetjem je izginila vsaka sled. Navedene zlorabe smo tudi neformalno predali INTERPOL-u 
Ukrajine, ki so nam sume o lažnih podjetjih tudi potrdili. V zvezi s podobnimi zlorabami in lažnimi podjetji za izvajanje tran-
sporta so se na INTERPOL Ukrajine obrnil tudi VP Avstrije in VP Madžarske. Glede na vse večje število tovrstnih zlorab Ministr-
stvo za zunanje zadeve opozarja na veliko mero previdnosti pri izvajanju prevozov z avtoprevozniki iz Ukrajine. (Vir: MZZ)

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev – povabilo na 
razstavljanje na sejmu Flora 2013

3. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) bo potekal med 
17. in 20.  aprilom 2013 na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani, kjer bo po ugodnih cenah sejemskega nastopa (ob 
nespremenjenih cenah - od zgolj 54 EUR/m² za opremljeni 
prostor dalje), omogočena promocija in prodaja vaših izdel-
kov 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 naslo-
vu 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. 

Vabilo na 3. LOS 2013
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Sekcija plastičarjev - sejem Plagkem, 
16. – 19. april 2013
Sekcija plastičarjev pri OZS se je odločila sodelovati na letošnjem sejmu plastike, gume, kemije PLAGKEM, ki bo potekal od 
16. – 19. aprila 2013 na celjskem sejmišču. Sekcija je najela 27 m2 sejemskega prostora v dvorani L1 in vabi vse člane, da 
se na sejmu predstavijo in izkoristijo priložnost navezovanja novih stikov in sklepanja novih poslov.

Funkcionalno opremljen prostor boste člani lahko koristili v času od 16. – 19. aprila 2013 po ceni 90,00 € za m2 (DDV 
ni vštet). V ceni je zajeta uporaba opremljenega razstavnega prostora, stroški prijavnine, vpisa v sejemski katalog, stroški 
hostese, ki bo ves čas prisotna na sejemskem prostoru ter brezalkoholna pijača (voda in sokovi). Vse dodatne stroške (zago-
tovljeno parkirno mesto in morebitne posebne želje glede nadstandardne opreme razstavnega prostora) se plača posebej. 
Vabimo vas, da najkasneje do 15.2.2013 sporočite vaš interes glede sodelovanja in razstavljanja na sejmu PLAGKEM 
2013. Zainteresirani člani preko na e-naslov ales.merhar@ozs.si sporočite naslednje:
- Vaše podatke (naziv, sedež ter davčno številko),
- Koliko m2 želite najeti za svoje potrebe,
- Specifikacijo opreme razstavnega prostora,
- Druge pomembne informacije, pomembne za uspešen nastop na sejmu.

Sekcija za gostinstvo in turizem - pridobitev blagovne 
znamke Gostilna Slovenija
Blagovna znamka Gostilna Slovenija se je v letu 2011 in 2012 
pri nas dodobra uveljavila, kot sinonim za gostilne, kjer gostje 
praviloma in z velikim veseljem posegajo po pristni domači, 
ekološko in lokalno pridelani hrani, lahko pričakujejo prijeten 
ambient in še bolj prijetno postrežbo. Kljub temu pa bi želeli 
v tej smeri narediti več in nadgraditi prepoznavnost in pro-
mocijo gostiln, kot tudi koncepta, ki ga nudi blagovna znam-
ka Gostilna Slovenija. Trenutno  je 42 gostiln, ki so pridobile 
pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS vabi člane sekci-
je, da si pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke 
Gostilna Slovenija. Upravni odbor OZS je junija 2011 spre-
jel Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe ko-
lektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija” in imenoval 
strokovno komisijo. Priloga pravilnika so Priročnik blagovne 
znamke, Vloga, Prijavnica in Obrazec za ocenjevanje oziro-
ma samoocenitev. Dodatne informacije o blagovni znamki 
Gostilna Slovenija in njenih članih, o postopku pridobitve 
pravice do uporabe blagovne znamke, Pravilnik ter obrazec 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2013 
V času gospodarske in finančne krize je še toliko bolj pomembno, da se postavijo prioritete razvoja gospodarstva ter da 
se aktivira vse dejavnike za oživitev gospodarstva. Ustvariti je potrebno boljše poslovno okolje z zmanjševanjem admini-
strativnih bremen in z večjim dostopom do financiranja. Pot do ciljev, med katerimi so dvig konkurenčnosti, nova delovna 
mesta, prijazno poslovno okolje, zlasti za obrtnike, mikro, mala in srednja podjetja, lahko pokažejo le obrtniki oziroma 
podjetniki sami, ki se vsakodnevno soočajo s tovrstnimi težavami.

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012 so ostale v 78 % nerealizirane (81 od 104 zahtev). Realiziranih ali delno rea-
liziranih je bilo le 16 zahtev, v postopku reševanja jih je še 7 (vključno do 3.1.2013). Na Forumu obrti in podjetništva, ki bo 
potekal v okviru 3. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 17.4.2013, bo 
OZS resornim ministrom, poslancem Državnega zbora RS, državnim svetnikom, slovenskim poslancem v Evropskem par-
lamentu in zainteresirani strokovni javnosti predstavila naše zahteve. Vabimo vas, da sodelujete pri oblikovanju Zahtev 
slovenske obrti in podjetništva 2013 in s tem pripomorete k oživitvi gospodarstva in večji konkurenčnosti. Vaše sugestije, 
ki naj vsebujejo tudi predloge rešitev, lahko posredujete na e-naslov: zahteve@ozs.si, najpozneje do 20. februarja 2013.

za samoocenitev gostiln najdete na  spletni strani http://
www.gostilnaslovenija.si/. 
Vsaka gostilna, ki bo pridobila pravico do uporabe blagovne 
znamke in znaka Gostilna Slovenija, bo na zunaj označena 
z izveskom in označevalno tablo pri vhodu. Oblikovanje 
izveska in znaka na tabli temelji na sodobni interpretaciji 
gostilničarske kulturne dediščine, ki so jo predstavljali šopi 
oblanja in njihove razvojno mlajše stilizirane pločevinaste 
ter kovane inačice na fasadah gostiln v Sloveniji. 
V kolikor izpolnjujete kriterije, ki jih določa pravilnik in  se 
boste odločili za pridobitev pravice do uporabe blagovne 
znamke Gostilna Slovenija vas prosimo, da to do 15.fe-
bruarja 2013 sporočite g. Alešu Merharju na OZS, tel.št.: 
01 5830 571 ali po e-pošti ales.merhar@ozs.si.   
Strokovna komisija bo ocenila gostilno in v primeru izpol-
njevanja pogojev podelila pravico do uporabe blagovne 
znamke Gostilna Slovenija. Vse gostilne kluba Gostilna Slo-
venija, bodo predstavljene v barvnem katalogu z namenom 
promocije blagovne znamke in gostiln.
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Spoštovani člani! 
         
V teh časih, ko se vsakodnevni stres povečuje, je še toliko bolj pomembno, da 
znamo poskrbeti za hitro sproščanje, zato smo se povezali z zdraviliščem Terme 
Olimia in za člane OOZ Celje skupaj pripravili posebno ponudbo.

V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup kart za 
kopanje  s 50 % popustom (veljajo med tednom). Člani, ki redno poravna-
vajo članarino, lahko karte naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na 
sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje vseh kart). 
Na razpolago so:

celodnevna vstopnica za odrasle  6,50 €
celodnevna vstopnica za otroke  4,30 €

Prednosti:
- kopalne karte veljajo 1 leto
- kopalne karte lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med pole-

tno sezono

Kopalne karte s 50 % popusta veljajo med tednom, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Za koriščenje med vikendi, 
prazniki in počitnicami (vse šolske počitnice, razen poletne) se doplača 4 €, kar je še vedno 30 % ceneje kot v redni pro-
daji. 

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!

Ugodna ponudba kart za kopanje 
za člane OOZ Celje

Seja Skupščine OOZ Celje 
Poslanci Skupščine OOZ Celje so se v mesecu januarju se-
stali na 5. redni seji v mandatnem obdobju 2010-2014. 
Obravnavali in sprejeli so program dela OOZ Celje za leto 
2013, seznanili pa so se tudi s tekočimi projekti. Še posebej 
je bil dan poudarek aktivnostim priprave strategije razvoja 
gospodarstva na področju MO Celje. Vodja projekta g. Pišek 
je h konstruktivnemu sodelovanju v tem projektu povabil 
vse člane. 

Po zaključku seje se je predsednik g. Gracer za prizadevno 
delo v organih OOZ Celje zahvalil g. Ivanu Obrezi in g. Alojzu 
Ocvirku. Oba sta konec leta 2012 prenehala z opravljanjem 
dejavnosti ter se upokojila. Bila sta dolgoletna poslanca v 
Skupščini OOZ Celje ter člana Nadzornega odbora. 

Za nadomestna člana Nadzornega odbora za preostanek 
mandatnega obdobja 2010-2014 so poslanci Skupščine po-
trdili g. Jožefa Škofleka in g. Tomaža Fludernika.

Z leve: A. Ocvirk, M. Rečnik, M. Gracer, I. Obreza
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VABIMO VAS K UDELEŽBI

1. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2012 
v četrtek, 14.2.2013, ob 10. uri

Na seminarju bomo osvežili vse pravne podlage za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samos-

tojnih podjetnikov za leto 2012, predvsem pa bo dan poudarek na podrobnejšem pregledu pravil ter izpostavitvi 

pomembnejših razlik med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike (pregled vsebine 

novih obrazcev in prilog). Udeleženci seminarja bodo med drugim seznanjeni tudi z zadnjimi aktualnimi spremem-

bami davčne zakonodaje, ki velja pri sestavi davčnih obračunov za leto 2012 kot tudi predvidenimi spremembami v 

letu 2013 in najnovejšimi  mnenji DURS-a.

Seminar v trajanju 5 šolskih ur bo vodila samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI  Dunja Verbajs, dipl.oec.
(UNI). Na kratko iz vsebine seminarja: 

• Pomen inventurnega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov        

• Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po SRS (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja) s poudarkom na kom-

biniranju računovodskih in davčnih predpisov pri sestavi davčnega obračuna

• Predpisana vsebina in rok za vložitev »davčnega obračuna za leto 2012« za s.p. in pravne osebe  ter pravila v zvezi z 

informativnim izračunom dohodnine  posebej za samostojne podjetnike

• Ugotavljanje davčne osnove, opredelitev prihodkov in odhodkov za davčne namene skladno z ZDDPO-2 ter ra-

zlaga nekaterih določb ZDoh-2, ki so še posebej pomembne za status samostojnega podjetnika 

• Pravne podlage in metodologija za izpolnitev davčnega obračuna

• Davčno priznani prihodki: prihodki po SRS in popravki prihodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno 

priznanih prihodkov (zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij, transferne cene med 

povezanimi osebami, …)

• Davčno priznani odhodki: odhodki po SRS in popravki odhodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno 

priznanih odhodkov (problem prevrednotenja, transferne cene, strošek amortizacije, reprezentanca, rezervacije in 

pasivne časovne razmejitve, stroški privatnega življenja zavezanca, izločitev  premoženja v zasebno gospodinjstvo 

in vnos premoženja iz gospodinjstva po pričetku opravljanja dejavnosti  in  med poslovanjem, povračila stroškov 

med delom - uredba)

• Možnosti zniževanja davčne osnove za leto 2012 s poudarkom na spremenjenih olajšavah za investiranje  (primer-

jalno za s. p. in pravne osebe)

• Obdavčitev pravnih oseb za leto 2012 in način izračuna predhodne akontacije za leto 2013

• Obdavčitev dohodka iz dejavnosti, poračun dohodnine za leto 2012 ter izračun predhodne akontacije davka za 

leto 2013 (davčne stopnje, uveljavljanje splošne olajšave, olajšave za družinske člane….)

• Spremembe glede »pavšalne« obdavčitve in morebitna priglasitev tako za samostojne podjetnike kot tudi za 

pravne osebe

• Informacija glede delne reaktivacije upokojencev, ki pričnejo opravljati dejavnost v letu 2013

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 EUR z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za 

ostale udeležence znaša cena seminarja 108,00 EUR z DDV.  Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 

0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si 

pridržujemo pravico do odpovedi.   
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"

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.  DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2012
KDAJ:   14.2.2013 ob 10. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

2. DELAVNICA – ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
KDAJ:   27.2.2013 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

"

2. DELAVNICA - ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
 v sredo, 27.2.2013, ob 13. uri

Vabimo vas, da se tokrat udeležite delavnice, ki jo bo vodila Melita Ambrož, univ.dipl.pravnica. Na vzorcih odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi bomo spoznali, kdaj in na kakšen način napisati odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sestavili bomo 
vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in sproti predstavili:  

• vse določbe Zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe, ki  se nanašajo  prenehanje pogodbe o za-
poslitvi iz poslovnega razloga

• kako določiti dolžino odpovednega roka ter kako je z izrabo letnega dopusta in izplačilom regresa v primeru 
odpovedi

• kako izračunati odpravnino 
• kako pravilno vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
• kako poučiti delavca o njegovih pravicah na podlagi Zakona o urejanju trga dela 
• primer prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ter spoznali pravilen postopek odpovedi iz tega 

razloga. Ta način namreč od delodajalca zahteva kar veliko formalnega postopanja, ki mora biti pravilno, sicer 
postopek ni izpeljan zakonito. 

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 EUR z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za 
ostale udeležence znaša cena seminarja 72,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 
0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si 
pridržujemo pravico do odpovedi.    
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec januar 2013
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec  NOVEMBER  2012  1.611,93 
€.   Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 da-
lje 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 €

znaša dohodnina 
v €

nad 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 €

znaša dodatna mesečna  
olajšava v €

nad do

905,53 268,10

905,53 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 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega 
člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno 2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka 
ali študenta-letno 2.477,03 €

za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta 
- letno 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, opra-
vljeno od 1.1.2013 dalje znaša  783,66 €  (Ul.RS 8/2013).

Prehrana
Pri obračunu prispevkov januar 2013 upoštevajte 22 de-
lovnih dni in 1 praznik, skupaj 184 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 4,55 € (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 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 99/2012), uporablja se od 1.1.2013 do 
31.12.2013

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 - januar 2013
1611,93 *

"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

  783,66 967,16 1.450,74 1.934,32 2.417,90 2.901,47 3.385,05 3.868,63

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 149,91 224,86 299,82 374,77 449,73 524,68 599,64

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 85,59 128,39 171,19 213,98 256,78 299,58 342,37

Skupaj prispevki za PIZ 190,82 235,50 353,25 471,01 588,75 706,51 824,26 942,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 49,84 61,51 92,27 123,02 153,78 184,53 215,29 246,04

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 51,41 63,45 95,17 126,89 158,61 190,34 222,06 253,78

Prisp. za poškodbe pri 
delu 0,53% 4,15 5,13 7,69 10,25 12,81 15,38 17,94 20,50

Skupaj prispevki za ZZ 105,40 130,09 195,13 260,16 325,20 390,25 455,29 520,32

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 0,10% 0,78 0,97 1,45 1,93 2,42 2,90 3,39 3,87

Prisp. delodajalca za 
starš. var. 0,10% 0,78 0,97 1,45 1,93 2,42 2,90 3,39 3,87

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,10 1,35 2,03 2,71 3,39 4,06 4,74 5,42

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,47 0,58 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32

Skupaj drugi prisp.   3,13 3,87 5,80 7,73 9,68 11,60 13,55 15,48

PRISPEVKI SKUPAJ   299,35 369,46 554,18 738,90 923,63 1.108,36 1.293,10 1.477,81
*Povprečna bruto plača za november 2012 (PP), v EUR                **Minimalna plača za leto 2011                  ***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011, v EUR 
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Podjetniški paket

Poslovni paket dobrodošlice

Za vas smo pripravili najugodnejšo ponudbo za samostojne podjetnike*: 

- vodenje poslovnega računa le 4,10 EUR,
- vodenje elektronske banke Poslovni eLON le 1,30 EUR,
- eksterni elektronski nalogi le 0,35 EUR,
- brezplačni interni elektronski nalogi,
- brezplačni eksterni prilivi.

- brezplačno vodenje poslovnega računa prvo leto,
- brezplačna pristopnina na elektronsko banko eLON,
- 50 % nižji stroški pri odobritvi prvega limita ali kredita,
- dodatek 0,10 odst. točke pri sklenitvi prvega depozita,
- brezplačni prilivi (eksterni in interni) na poslovni račun,
- ugodne direktne bremenitve.

Izračun stroška letne uporabe izbranih bančnih storitev

Izračun je zgolj informativne narave in za Hranilnico LON ni zavezujoč.

300 EUR
prihranite

* Velja za samostojne podjetnike z letnimi prihodki do 50.000 EUR.

Nudimo ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite s prilagodljivimi oblikami zavarovanj.

Vsem novim komitentom pripada tudi Poslovni 
paket dobrodošlice – prihranite še dodatnih 80 EUR.

storitev                                                              banka Hranilnica LON Konkurenčna banka

vodenje računa (mesečno) 4,10 EUR 5,00 EUR

nadomestilo uporabe el. banke (mesečno) 1,30 EUR 3,50 EUR

elektronski nalog (eksterni) 0,35 EUR 0,80 EUR

skupni letni strošek
(12 x vodenje računa, 12 x nadomestilo el.
banke, 50 x elektronski nalogi na mesec)

274,80 EUR 582,00 EUR
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