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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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Brez globe samo s prijavo transakcijskega računa 
Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki posluje-
jo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcij-
skega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma 
poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporo-
čili davčnemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. 
januarja 2013. Sprememba Zakona o davčnem postopku 
je namreč uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljene-
ga ali neodprtega transakcijskega računa. Predvidene globe 
za vse omenjene prekršek se gibljejo med 800 in 30.000 EUR 
za poslovne subjekte in od med 400 in 4.000 EUR za odgo-
vorne osebe poslovnih subjektov.  
Obveznost odprtja transakcijskega računa za subjekte vpi-
sa v poslovni register Republike Slovenije je opredeljena 
v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčna uprava 
podatke o transakcijskih računih odprtih v Sloveniji po ura-
dni dolžnosti pridobiva iz Registra transakcijskih računov, 
podatke o računih odprtih v tujini, pa morajo zavezanci 
davčni upravi sporočiti sami. Oseba, ki je vpisana v davčni 
register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti 
pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih 
vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ 
ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz dru-
gih registrov in evidenc.  
Davčna uprava je v preteklosti zaznavala precejšnje število 
poslovnih subjektov, ki v davčnem registru nimajo podatka 
o odprtem transakcijskem računu. Mnogi od njih se kljub 
večkratnemu pozivanju davčnega organa niso odzvali in v 
skladu z zakonom posredovali podatkov o odprtih transak-
cijskih računih. Zato je tudi spremenjena določba, ki zdaj 
omogoča kaznovanje vseh tistih, ki se izogibajo izpolnjeva-
nju svojih obveznosti.  Globe, ki jih predvidevajo nove do-
ločbe zakona so:
• z globo od 800 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek sa-

mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, 

• z globo od 1.200 do 15.000 EUR se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, 

• če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se 
za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR,

• globo v višini od 400 do 4.000 EUR za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost,  

• z globo v višini od 600 do 4.000 EUR se za prekršek kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe, 

• če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške kaznu-
je z globo 800 do 4.000 EUR.

Poudarjamo, da lahko davčni organ v hitrem postopku o 
prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki 
je predpisan za posamezen prekršek. Še to, vsak samostoj-
ni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja 
dejavnost, mora imeti za namen opravljanja dejavno-
sti odprt ločen transakcijski račun. V izogib omenjenim 
sankcijam pozivamo vse poslovne subjekte, da najkasneje 
do 15. januarja 2013 odprejo račun pri ponudnikih plačil-
nih storitev oz. da sporočijo podatke o računu(ih) v tujini, 
ter morebitno spremembo drugih podatkov, ki so zahteva-
ni podatki za vpis v davčni register. Navedene podatke lah-
ko posredujejo najbližjemu davčnemu uradu na obrazcih 
»Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register 
(obrazec DR-03, gl. tč. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne 
osebe v davčni register (obrazec DR-04, gl. tč. 21)«, ki sta do-
stopna na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni 
strani Davčne uprave RS:   http://www.durs.gov.si/si/stori-
tve/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/vpis_v_
davcni_register_indavcna_stevilka_obrazci/(vir:www.durs.
gov.si).

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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Sprejete spremembe davčne zakonodaje

Dne 10.12.2012 so bile objavljene napovedane spremembe 
Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2I), Za-
kona o dohodnini (ZDoh-2L) in Zakona o davčnem postop-
ku (ZdavP-2F), ki so začele veljati naslednji dan po objavi, 
uporabljale pa se bodo od 1. 1. 2013 naprej oz. za davč-
na obdobja, ki veljajo od 1. 1. 2013 naprej. V   informaciji 
DURS-a o novostih na področju Zakona o dohodnini  so na 
zelo jasen način zapisana predvsem pravila: 
-  o možnostih ugotavljanja dobička na podlagi normiranih 

odhodkov po 1.1.2013 (prihodki do 50.000 EUR – 70 % 
normiranih odhodkov X 20 % obdavčitve z davkom- ce-
dularno oz. dokončno), 

-  o spremenjenem načinu obdavčitve oddajanja premo-
ženja fizičnih oseb v najem (normirani odhodki 10 % - 

osnova 90 % obdavčena po stopnji 25 %  - cedularno oz. 
dokončno).     

Objavljena je tudi informacija o novostih na področju Zakona 
o davku od dohodka pravnih oseb, kjer je glavnina pojasnila 
namenjena predvsem novi možnosti, da se lahko tudi prav-
ne osebe po 1.1.2013, katerih prihodki ne presegajo 50.000 
EUR odločijo, da se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih odhodkov (70 %), osnova pa bo v letu 2013 ob-
davčena po stopnji 16 %. Informacije najdete na spletnem 
naslovu DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/novo-
sti_zddpo_2_zdoh_2_in_zdfs_ki_so_bile_10_12_2012_
objavljene_v_uradnem_listu_rs_st_9412/

Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine 
od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2012  

Vsi zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2012 drugim fizičnim osebam oddajali v najem premično ali nepremično premo-
ženje oziroma so navedeno premoženje oddajali v najem izven RS, morajo napoved posredovati davčnemu organu do 
15.1.2013. Novosti v primerjavi s preteklim letom ni, tudi obrazec je takšen, kot leto poprej. Zavezance, ki svojih obveznosti 
ne bodo izpolnili, lahko davčni organ kaznuje za prekršek. Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema 
eDavki. V obrazec »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem« je treba 
vpisati tudi identifikator vrste nepremičnine, ki leži v RS. Akontacija dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem se odmeri po stopnji 25 % od davčne osnove. Davčna osnova je doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v 
najem, zmanjšan za 40 % normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno 
vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec sam. Normirani oziroma dejanski 
stroški ne zmanjšujejo davčne osnove od dohodka, dosežene z oddajanjem kmetijskega in gozdnega zemljišča v najem. 
Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, je za tako ravnanje predvidena globa od 200 
do 400 evrov. Z globo od 400 do 1.200 evrov pa se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnič-
ne, nepravilne ali nepopolne podatke (vir:www.durs.gov.si).

Vlaganje vlog za odpis, odlog in 
obročno plačilo davka preko sistema eDavki

Davčna uprava RS je v sistemu eDavki vzpostavila možnost elektronske oddaje vlog za odpis, odlog in obročno plačilo 
davka (eDavki.durs.si). Tako je davčnim zavezancem omogočeno, da v elektronski obliki oddajo naslednje obrazce:

- Vlogo za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-OdpFO);
- Vlogo za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe (NF-ObrFO);
- Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem (NF-OdlZav);
- Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode (NF-OdlPS).

Zgoraj navedene vloge lahko davčni zavezanci ali njihovi pooblaščenci oddajo preko varnega spletnega portala eDavki, v 
skupini »Ostale vloge«. Za vlaganje vlog v elektronski obliki morajo davčni zavezanci in njihovi pooblaščenci pridobiti kva-
lificirano digitalno potrdilo, ki ga je treba pred prvo oddajo obrazca registrirati v sistem eDavki. Za posredovanje podatkov 
prek sistema eDavki je lahko pooblaščen tudi drug poslovni subjekt ali fizična oseba, ki posreduje zahtevke v imenu davč-
nega zavezanca. Oddana vloga se bo avtomatično dostavila na pristojno organizacijsko enoto Davčne uprave RS, ki bo o 
vlogi odločila. Davčna uprava RS bo, ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, dokumente, ki bodo 
nastali na podlagi prejete vloge, vročala v fizični obliki, saj zaenkrat še ne razpolaga s sistemom vročanja po elektronski poti. 

Informacije o poslovanju prek sistema eDavki so objavljene na spletni strani edavki.durs.si, dodatne informacije pa dobite 
na spletnem naslovu: eDavki.durs@gov.si. ali na telefonski številki 01 4000 145 (vir:www.durs.gov.si).
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Slovenski podjetniški sklad 
objavil Javni razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja – produkt P7 2012

Javni razpis je objavljen Ur.l. RS št. 101/2012 z dne 21.12.2012, celotno besedilo javnega razpisa ter razpisno dokumentacijo 
lahko najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/65/2012/-mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html. Namen 
javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev 
bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, 
hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.  

Upravičenci: mikro in mali podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem 
javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti 
razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005).

Upravičeni stroški: materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…), nematerialne investicije 
(nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, 
oz. denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…). Upoštevajo se nezapadle in 
zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60 dni. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene 
stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do 31.12.2014. Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. 
tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. 

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita: Podjetje se prijavi na javni razpis SPS. V primeru pozitivne ocene Sklad podje-
tju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 - SB7 izhajajoč iz 
obrazca S.BON-1 AJPES (zmožnost poravnavanja obveznosti je vsaj povprečna)

Upravičeni stroški vsi stroški poslovanja

Maksimalna višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Obrestna mera 3,5 % fiksna obrestna mera

Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi

Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja

Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev

Moratorij do 6 mesecev

Razpis je odprt do 31.12.2013, roki za predložitev vlog v letu 2013 pa so: 

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust Sept. Oktober Novem. Decem.

14.
28.

11.
18.
25.

11.
18.
25.

2.
15.

6. 
20.

3.
17.

1.
8.

19.
26.

9.
23.

7.
21.

4.
18.

2.
9.

Kontakti za podrobnejša vprašanja in pojasnila so: Bojana Mikeln (02) 234 12 74, Boris Ritlop (02) 234 12 88 in mag. Boštjan 
Vidovič (02) 234 12 64 ali e-pošta:  bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
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Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po 
kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Javni poziv je objavil Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad). Namen javnega poziva je:
• da se delodajalcem ponudi centralizirano oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki 

in študenti
• da lahko študentje in dijaki najdejo vse razpisane kadrovske štipendije na enem mestu
• študentom in dijakom nuditi podporne informacije pri odločanju za smer izobraževanja pred vpisnimi roki
• da se Sklad seznani s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delo-

dajalcev za namen priprave in objave javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 naj oddajo tisti delodajalci, ki bodo za 
izbrane kadrovske štipendiste pri skladu v okviru javnega razpisa uveljavljali sofinanciranje teh kadrovskih štipendij. Sklad 
priporoča, da prijavo potrebe oddajo tudi tisti delodajalci, ki sofinanciranja ne bodo uveljavljali, vendar želijo javno objavo 
in promocijo svojih potreb v zbiru kadrovskih štipendij. Potrebe morajo delodajalci oddati preko spletne strani sklada 
http://www.sklad-kadri.si/ tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice, kjer so 
na voljo tudi podrobnejša navodila o načinu oddaje. Prijavo potreb oddajte do vključno 15. februarja 2013. Prijavo bo 
sicer možno oddati tudi po tem datumu, vendar bodo potrebe po kadrovskih štipendijah, prejete do zgoraj navedenega 
roka, zaradi skladovih promocijskih aktivnosti pred vpisnimi roki deležne večje medijske pozornosti in izpostavljenosti med 
dijaki in študenti.

Dodatne informacije: OZS, Mitja Korunovski, mitja.korunovski@ozs.si, tel.: 01 583 08 18 ali pri Javnem skladu za razvoj kadrov 
in štipendije: e-pošta  kadrovske@sklad-kadri.si, tel.: 01 434 10 80, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 
14. in 16. uro. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 22 1 23 184

Februar 19 1 20 160

Marec 21 0 21 168

April 21 1 22 176

Maj 21 2 23 184

Junij 19 1 20 160

Julij 23 0 23 184

Avgust 21 1 22 176

September 21 0 21 168

Oktober 22 1 23 184

November 20 1 21 168

December 20 2 22 176

SKUPAJ 250 11 261 2.088

Število delovnih dni v letu  2013 
(40-urni delovni teden)

Obvestilo plačnikom 
članarine s trajniki 

Obveščamo vas, da se je s ponedeljkom, 31. 12. 2012, 
ukinil Zbirni center Bankarta in tako tudi poslovanje z di-
rektno obremenitvijo (DB - trajniki) preko bank. Po tem 
datumu bo potekalo poslovanje po novi SEPA shemi di-
rektne obremenitve računov (SDD). Od 1.1.2013 plačilo 
članarine OZS s trajniki tako ne bo več mogoče. Vsi 
člani, ki so članarino poravnavali preko trajnega naloga, 
so bili o tem v decembru 2012 tudi pisno obveščeni.
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OOZ Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje 
pripravlja Strategijo razvoja gospodarstva

Zaradi odličnega sodelovanja z ob-
činami v projektih z vsebinami, ki se 
nanašajo na podjetništvo, promocijo 
obrti in deficitarnih poklicev, razvoj, 
inovativnost, ustvarjalnost, zaposlova-
nje in samozaposlovanje, je OOZ Celje 
dobila edinstveno priložnost od Me-
stne občine Celje (MOC), da pripravi 
Strategijo razvoja gospodarstva na 
področju MOC. Obsežnega in zah-
tevnega projekta smo se lotili skupaj z 
občino. OOZ Celje je zastavila celotno 
metodologijo priprave Strategije. V 
ponedeljek, 17.12.2012, smo se srečali 
člani ožje in širše skupine ter pova-
bljeni na prvem skupnem delovnem 
sestanku za pripravo Strategije razvoja 
gospodarstva na področju MOC. Na 
delovnem srečanju je po pozdravnem 
nagovoru predsednika OOZ Celje g. 
Mirana Gracerja, vodja projekta g. 
Peter Pišek predstavil projekt in priča-
kovanja od projektne skupine, ki šteje 
skupno 34 članov, od tega večino iz 
področja gospodarstva. Mag.Tatjana 
Štinek, samostojna svetovalka OOZ 
Celje, je udeležence seznanila z zasta-
vljenimi aktivnostmi in pridobljenimi 
ter obdelanimi podatki kot podlago za 
analizo stanja na področju MOC. Ga. 
Martina Rečnik, sekretarka OOZ Ce-
lje, je podala primere dobrih praks ob-
čin v RS ter predstavila pobude OOZ 
Celje na področju spodbujanja podje-
tništva in gospodarstva posredovane 
na MOC. G. Janko Trobiš, vodja sek-
torja za gospodarstvo MOC, je podal 
osnove mogočih ukrepov Mestne 
občine Celje za gospodarski razvoj 
občine na podlagi zakona o lokalni 
samoupravi. V razpravi so udeleženci 
podali različne predloge in pobude 
za nadaljnje delo, vse z namenom 
okrepiti gospodarstvo v občini. Vsi so 
bili enotnega mnenja, da je strategija 
nujno potrebna za trajnostni razvoj ter 
da je potrebno vzpostaviti nadzor nad 
njenim izvajanjem. Predvsem pa so 
izpostavili, da mora to biti živ in upo-
raben dokument.

OOZ Celje je že v novembru 2012 s 
pomočjo anket pristopila k zbira-
nju pogledov in mnenj svojih članov, 
obrtnikov in podjetnikov ter občanov 

MOC glede različnih 
dejavnikov, ki vplivajo 
na razvoj podjetništva, 
obrti in gospodarstva. 
OOZ Celje si je skupaj z 
MOC postavila rok za iz-
delavo Strategije razvo-
ja jeseni 2013, do takrat 
pa bo zbornica izvedla 
več delovnih srečanj, 
delavnic in okroglih miz 
z namenom oblikova-
nja Strategije razvoja 
gospodarstva na po-
dročju MOC. Zbornica 
in MOC načrtujeta doseganje skupnih 
ciljev, usmerjenih v razvoj in krepitev 
gospodarstva, ki bo prinesel korist 
obrtnikom, podjetnikom, podjetjem 
in vsem prebivalcem občine.

Vodja projekta, podpredsednik 
OOZ Celje, g. Peter Pišek: 
»Strategija je priložnost vseh nas: čla-
nov zbornice, obrtnikov in podje-
tnikov, gospodarstva, podpornega 
okolja, občanov in vseh, ki živimo in 
delamo 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, zato od 
vseh navedenih pričakujem aktiven 
doprinos pri ustvarjanju naše skupne 
prihodnosti.«

Vodja sektorja za gospodarstvo 
MOC g. Janko Trobiš: 
»Ne glede na majhne pristojnosti lo-

kalnih skupnosti, lahko občine na 
področju gospodarstva odigrajo  po-
membno in aktivno vlogo. Ta vloga se 
kaže predvsem ob zagotavljanju pri-
mernega okolja za gospodarsko rast. 
Zagotovitev takšnega okolja, pa ne 
sme biti nepremišljena, niti ne sme biti 
neracionalna. Predlagani ukrepi (ki so 
tudi končni cilj strategije gospodarske-
ga razvoja), morajo biti takšni, da bodo 
zagotavljali vzdržen in trajnostni ra-
zvoj. Pri tem je nujna participacija vseh 
akterjev, ki živimo na prostoru MOC. 
Le na takšen način bo gospodarski ra-
zvoj v sozvočju z interesi prebivalcev. 
S tem bo ustvarjeno okolje, ki bo pri-
jetno za bivanje vseh občanov, kakor 
tudi v tem času prepotrebnih novih 
kvalitetnih delovnih mest. Od strategi-
je pričakujemo tudi to, da bo mogoče 
udejanjiti ukrepe lokalne skupnosti na 
transparenten način z jasno postavlje-
nimi cilji.«

Peter Pišek in Miran Gracer (foto: Zdenko Javornik)

Foto: Zdenko Javornik
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Podpisan aneks 
h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo    

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo prinašajo možnost hitrega reševanja sporov s po-
skusom pogajanja; na željo delavca ali delodajalca se lahko s poskusom pogajanj mirno reši spor še pred postopkom 
mediacije ali arbitraže. Dodan je nov razlog za sklepanje pogodb za določen čas in sicer z delavcem, ki izpolnjuje pogoje 
za upokojitev, za uvajanje drugega delavca v delo. Ureja se tudi problematika selitve delavca in povračila stroškov prevoza 
z možnostjo aneksa k pogodbi o zaposlitvi. 
Z aneksom, ki sta ga Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije 
podpisala 6. 12. 2012, se veljavnost KPOP podaljša do 31.12.2013. Dogovorili so se, da bodo v primeru sprejetja novega 
zakona o delovnih razmerjih pričeli s pogajanji v roku šestih mesecev po uveljavitvi novega zakona in pogajanja končali 
najkasneje v šestih mesecih. Uradno prečiščeno besedilo KPOP je objavljeno v ur.l.RS št. 99/2012. (vir:www.ozs.si)

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. Dodatne informacije dobite na Gospodar-
skem razstavišču na telefonski številki: 01/ 300 26 31 ali 01/ 300 26 50 oz. preko elektronske pošte na naslovu: rastko.
ales@gr-sejem.si ter na spletni strani LOS 2013 http://www.sejemlos.si/za-razstavljavce/. 

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 poravnavajo članarino, lah-
ko 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 bazen + savna 11,00 €

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
- popolno razvajanje v wellness centru Orhidelia

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. V primeru nakupa storitve bazen+savna imate pri doplačilu 5,5 € med tednom in pri doplačilu 10 € med vikendi, 
prazniki in počitnicami omogočen vstop v wellness center Orhidelia.

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

Ugodna ponudba kart za kopanje 
za člane OOZ Celje
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Novoletno srečanje upokojenih obrtnikov

V mesecu decembru smo organizirali novoletno srečanje 
upokojenih obrtnikov in obrtnic. Povabilu na srečanje se je 
odzvalo 120 ljudi. V uvodnem delu jih je pozdravil predse-
dnik OOZ Celje Miran Gracer, ki je predstavil delo zbornice v 
preteklem letu ter predlagane spremembe v organiziranosti 
zborničnega sistema, ki se obetajo v letu 2013, ter vsem za-
želel obilo zdravja in sreče v prihajajočem letu. Ob odsotno-
sti predsednika sekcije g. Ladislava Rebernika je udeležence 
pozdravil član upravnega odbora sekcije g. Marjan Zagožen
. Ob prijetnih melodijah Okteta Podoglarji in odlični pogo-
stitvi osebja Gostilne Kolar so udeleženci poklepetali ter 
skupaj nazdravili prihajajočemu novemu letu.

VABIMO VAS K UDELEŽBI

1. BRANJE BILANCE
v sredo, 23.1.2013, ob 13. uri

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu potrebujejo analiziranje bilanc poslovnih partnerjev. Brezplačni 
seminar organiziramo v sodelovanju s podjetjem OPENIT d.o.o., izvedel ga bo Uroš Trojar, MBA. Program seminarja je 
razdeljen na dva dela.

Prvi del: Kako meriti učinkovitost poslovanja podjetja? 
• Razumevanje vsebine računovodskih izkazov - bilance stanja in izkaza poslovnega izida
• Poslovne odločitve in računovodski izkazi
• Obravnavali bomo 9 ključnih kazalnikov in standardov, s pomočjo katerih lahko hitro in učinkovito ocenite finančno 

stanje podjetja
• Na seminarju boste prejeli tudi šablono, s katero boste v 10-15 minutah preverili naslednje postavke finančnega 

stanja podjetja: denarni tok, ali je stranka dober plačnik, kako redno plačuje dobaviteljem ali so v podjetju "prikrili" 
izgubo iz dejavnosti.

Drugi del: Spoznajmo orodje Bilančni semafor 
Spoznali bomo praktično orodje za finančno oceno podjetij, ki ga boste lahko vsakodnevno uporabljati za oceno vaših 
poslovnih partnerjev. Orodje je zasnovano tako, da podatke iz Ajpesove baze v dveh potezah le kopirate v orodje in 
kazalniki se bodo avtomatično izračunali. Kazalniki so opremljeni s standardi po sistemu semaforja, iz katerega je takoj 
razvidno katero področje (likvidnost, zadolženost, dodana vrednost.…) je problematična v podjetju. 
Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna.

2. USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI  
v torek, 29.1.2013, ob 12. uri

Seminar bo vodil Franc Hoffmann, univ.dipl.pravnik, z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami, ki jih je pridobil z delom 
za domača in tuja podjetja, ima pa tudi svoje podjetje za izgradnjo in vzdrževanje bencinskih servisov v Sloveniji. 
Vsebina:
• razlogi za ustanovitev podjetja v Avstriji ter prednosti
• kaj je potrebno za ustanovitev podjetja v Avstriji
• pravne oblike podjetja (prednosti, slabosti), stroški ustanovitve, tekoči stroški
• odgovori na vprašanja in napotki

Udeležba na seminarju je za člane OOZ brezplačna, za nečlane znašajo stroški udeležbe na posameznika 60,00 
EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR OOZ Celje št.: 0600 0002 6031 219. V primeru prenizkega 
števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. 
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3. POGOJI ZA UPOKOJITEV DANES IN JUTRI
v sredo, 30.1.2013, ob 10. uri

Novosti novo sprejetega zakona ZPIZ-2 nam bo v 4 urnem predavanju predstavil  Dušan Bavec, univ. dipl. prav., sve-
tovalec OZS. Vsebina seminarja: 
• splošni upokojitveni pogoji v letu 2012 in 2013
• »olajšave« pri upokojevanju
• prednosti in slabosti bonusov in malusov
• značilnosti delne upokojitve
• možnost opravljanja dejavnosti po upokojitvi
• dvig najnižjih zavarovalnih osnov in sprememba sistema zavarovalnih razredov
• varstvo pričakovanih pravic
• kaj nam prinaša novela oz. novi zakon ZPIZ-2?

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 € 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 OOZ Celje št.: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimal-
no 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. BRANJE BILANCE
KDAJ:  23.1.2013 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

2. USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI
KDAJ:  29.1.2013 ob 12. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

3. POGOJI ZA UPOKOJITEV DANES IN JUTRI
KDAJ:  30.1.2013 ob 10. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec december 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec  OKTOBER  2012  1.515,95 .   
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 €

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 1.1.2012 dalje znaša  763,06 €  (Ul.RS 5/2012). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec december 2012 upošte-
vajte 19 delovnih dni in 2 praznika, skupaj 168 ur. Regres za 
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopol-
nilno dejavnost, so:

•  članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini 
in načinu plačila prejmete od OZS)

•  prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 
1.4.2012 dalje v višini 32,14 € (Ul. RS 18/2012) na PDP 
ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika - 
44008

•  prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,53 € (od 
1.1. do 31.12.2012) na PDP ZZZS: 01100 8883000073 
19 davčna št.plačnika - 45004

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podra-
čune:

• PDP - proračun države   SI56  0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
• PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletno stran DURS: 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.  

Zneski regresa za prehrano med delom € na dan

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

4,50

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
(Ur.l. RS 73/08, 55/2010 in  100/2011)  - velja od 
1.1.2012 dalje

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni 
list RS 76/08)

6,12
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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 - december 2012
763,06 *

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

  763,06 909,57 1.364,36 1.819,14 2.273,93 2.728,71 3.183,50 3.638,28

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 118,27 140,98 211,48 281,97 352,46 422,95 493,44 563,93

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 67,53 80,50 120,75 160,99 201,24 241,49 281,74 321,99

Skupaj prispevki za PIZ 185,80 221,48 332,23 442,96 553,70 664,44 775,18 885,92

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 48,53 57,85 86,77 115,70 144,62 173,55 202,47 231,39

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 50,06 59,67 89,50 119,34 149,17 179,00 208,84 238,67

Prisp. za poškodbe pri 
delu 0,53% 4,04 4,82 7,23 9,64 12,05 14,46 16,87 19,28

Skupaj prispevki za ZZ 102,63 122,34 183,50 244,68 305,84 367,01 428,18 489,34

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 0,10% 0,76 0,91 1,36 1,82 2,27 2,73 3,18 3,64

Prisp. delodajalca za 
starš. var. 0,10% 0,76 0,91 1,36 1,82 2,27 2,73 3,18 3,64

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,07 1,27 1,91 2,55 3,18 3,82 4,46 5,09

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,46 0,55 0,82 1,09 1,36 1,64 1,91 2,18

Skupaj drugi prisp.   3,05 3,64 5,45 7,28 9,08 10,92 12,73 14,55

PRISPEVKI SKUPAJ   291,48 347,46 521,18 694,92 868,62 1.042,37 1.216,09 1.389,81

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


