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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje

Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.400 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne bo 
udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom 
obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo zaračunali 
stroške svetovalca.

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

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

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanje-
ni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami 
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo 
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas, 
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi 

verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe 
so naslednje:

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članari-
no

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

- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripra-
vo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna taksa 
znaša 36 €. 
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite 
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prine-
sete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobav-
nice, pogodbe ipd.). 

spletni in mobilni katalog izdelkov
 in storitev obrtnikov in podjetnikov 

MOJ OBRTNIK  

Novica iz OZS
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vam bomo v 
letošnjem letu omogočili, da boste lahko brezplačno 
prek naše spletne strani ponujali svoje izdelke in sto-
ritve v posebnih ponudbah, kar vam bo omogočilo 
pridobitev novih kupcev in strank. Vsi člani OZS ste že 
sedaj predstavljeni v spletnem in mobilnem katalo-
gu izdelkov in storitev Moj obrtnik, prek katerega vas 
stranke lažje najdejo tudi s pomočjo interaktivnega ze-
mljevida. S prodajo na spletu pa vam bomo brezplač-
no omogočili nov prodajni kanal. Da bi vam zagotovili 
čim boljšo spletno storitev, ki vam lahko pomaga pri 
trženju in večanju obsega vašega posla, vas prosimo, 
da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o t.i. spletni 
trgovini oziroma nakupovanju prek spleta. Vprašalnik 
je objavljen na spletni strani OZS:  http://www.ozs.si/
OZSANKETE.aspx.

O B V E S T I L O 
Obveščamo vas, da v mesecu juliju in avgustu ne bomo 
izdali glasila Informacije, temveč vam bomo poslali le 
obvestila za podatke za obračun plač in specifikacijo pri-
spevkov. Navedeni podatki bodo na razpolago tudi na 
naši spletni strani www.ooz-celje.si. Članom, od katerih 
imamo v naši bazi podatke o naslovih elektronske pošte, 
bomo obvestilo poslali po elektronski pošti, vsem osta-
lim članom pa po klasični pošti.
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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. 

Predlagamo, da si termin dogodka na svojem koledarju rezervirate že zdaj, kajti srečanje bo priložnost za stanovsko 
druženje, izmenjavo izkušenj, mnenj… Kot vedno, bomo tudi tokrat poskrbeli za zabavo, pijačo in hrano. 

Želimo, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

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 srečanje odpade.

Javni poziv za delodajalce - štipendijska shema 
Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2012/13 
RASR, Razvojna agencija Savinske regije d.o.o. je 30.03.2012 objavila Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog in potreb po 
štipendistih za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2012/13. Pred-
met poziva je izbor delodajalcev v sistem najmanj 50% sofinanciranja kadrovskega štipendiranja. Delodajalci iz podjetij, 
katerih sedež je na področju občin  MO Celje, Dobrna, Kozje, Laško, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Tabor, Vojnik, Zreče in Žalec imajo možnost, da jim bo del finančne obveznosti 
prispeval proračun občine. Na poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Savinjske 
regije. Rok za oddajo vlog je 20. julij 2012.  Javni poziv z Obrazcem za prijavo je objavljen na spletni strani RASR, Razvojne 
agencije Savinjske regije d.o.o. www.rasr.si:http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-poziv-za-delodajalce-za-vkljucitev-
v-RSS-012-13. Dodatne informacije dobite na tel. št. 03 589 40 94 (Barbara Kač Kadunc), na e-naslovu: razvojna.agencija@rasr.
si in barbara.kac@rasr.si ter na: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.

Zbiranje kontaktnih podatkov - vabimo vas k sodelovanju
Spoštovani!

Vsakodnevno se pojavi mnogo pomembnih novosti in  informacij z različnih področij, ki vam lahko koristijo pri poslovanju. 
Želimo vam jih posredovati sproti in pravočasno, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše aktualne podatke: telefonske 
številke, številke faksov in e-poštnih naslovov. V ta namen vas prosimo, da  izpolnite spodnji obrazec in nam ga čimprej po-
sredujete po pošti, po faxu št. 03 425 22 71 ali pa podatke sporočite na e-mail: natalie.furek@ozs.si ali simona.zupanc@ozs.
si. Obrazec najdete tudi na spletni strani www.ooz-celje.si ali ga dobite na zbornici. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

PODJETJE / S.P.:

MATIČNA ŠTEVILKA:

SEDEŽ: 

TELEFON: FAX: MOBI:

e-pošta :

S podpisom na tem obrazcu dovoljujem, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije  uporabljata moje zgoraj navedene podatke ter morebitne spremenjene in naknadno posredovane podatke za sta-
tistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in 
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

Podpis:  ______________________________

"

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV

"
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Spremembe ZDDV-1
Obveščam vas, da je bil v Ur.l. RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 
2012 objavljen Zakon o spremembah Zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-1F), s katerim se je črtal sporni 66. 
a člen ZDDV-1, ki ni dopuščal pravice do odbitka vstopnega 
DDV, če račun ni bil plačan v zakonitem roku oz. terjatev ni 
bila prijavljena v obvezni pobot. Sprememba zakona velja 
že od 26. 5. 2012.
 
Navedeno torej pomeni, da lahko mesečni davčni zave-
zanci, ki v skladu s 66. a členom ZDDV-1 še niso uveljavljali 
odbitka DDV, odbijejo DDV v davčnem obračunu za mesec 
maj (trimesečni zavezanci v obračunu april – junij) – torej 
v davčnem obdobju, v katerem je zakon začel veljati. Ob 
predložitvi davčnega obračuna so dolžni zagotoviti infor-
macijo o uveljavljenem odbitku DDV v elektronski obliki za 
zadevno obdobje. Vsi postopki za prekrške, v zvezi s kršitvijo 
določbe 66. a člena do uveljavitve sprememb ZDDV-1, se 
ustavijo, če odločba še ni bila izdana ali še ni pravnomočna.

Spremembe ZDDPO-2
Dne 27.4.2012 so začele veljati spremembe in dopolnitve Za-
kona o davku od dohodka pravnih oseb, ki so bile objavljene  
v Ur.l. RS št. 30/2012 in se uporabljajo že od 1.1.2012. Glede na 
to, da spremenjeni ZDDPO-2H v 5. členu določa, da se davek 
plačuje po 18-odstotni stopnji od davčne osnove že za leto 
2012, je bilo logično pričakovati, da se bodo lahko predhodno 
izračunane akontacije za leto 2012 znižale, vendar je DURS v 
svojem pojasnilu z dne 10.5.2012 žal zapisal drugače, in sicer:

V skladu s četrtim odstavkom 371. člena Zakona od davčnem 
postopku – ZDavP-2 (Ur.l. RS št. 13/2011 – UPB4) je akontacija 
davka enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po 
davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po sto-
pnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. Davčnim zavezancem, 
ki so predložili davčne obračune pred uveljavitvijo ZDDPO-2H, 
ko je na podlagi tedaj veljavnega zakona veljala 20 % davčna 
stopnja, se akontacija davka od dohodkov pravnih oseb izra-
čuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno 
davčno obdobje in po takrat veljavni 20 % davčni stopnji.

 Spremembe ZDDPO-2, pa  bodo že v letu 2012 pomembno 
vplivale tudi na možnost koriščenja investicijskih olajšav za 
pravne osebe, in sicer:  

Spremembe ZDoh-2 
Od 27.4.2012 veljajo tudi spremembe in dopolnitve Zakona 
o dohodnini, ki so bile objavljene  v Ur.l. RS št. 30/2012 in se 
uporabljajo že pri izračunu akontacije dohodnine od dohod-
ka iz dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka 
iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za 
leto 2012.
 
Samostojni podjetniki in ostali zasebniki imajo na podlagi teh 
sprememb zakona pravico do uveljavljanja vseh predhodno 
navedenih olajšav, ki sem jih zapisala za pravne osebe, že za 
leto 2012. To velja tako za namene davčnih olajšav, kot tudi za 
višino olajšav (40 %).
 
Seveda pa je možno uveljavljati davčne olajšave le do viši-
ne davčne osnove in za neizkoriščeni del olajšave zmanjšati 
davčno osnovo v naslednjih 5 letih – navedeno velja tako za 
s.p. kot tudi za pravne osebe.
 
V zvezi z vsem predhodno zapisanim pa predlagam, da vsi 
tisti davčni zavezanci, ki bodo imeli v letu 2012 možnost 
izkoristiti višje davčne olajšave iz naslova naložb in bodo s 
tem dosegli pomembno znižanje davčne osnove, zaprosi-
jo za znižanje plačila akontacij skladno z določili 9. odstav-
ka 371. člena ZDavP-2.
 

Pripravila: Dunja Verbajs, davčna svetovalka

a) olajšava za investiranje se je povečala na 40 % investi-
ranega zneska v opremo (tudi za tovorna vozila z mo-
torjem EURO V in avtobuse z motorjem EURO IV do leta 
2013) in neopredmetena sredstva  - odpravljena je ome-
jitev absolutnega zneska olajšave (ne več le do 30.000 
EUR); tudi po spremembi zakona ni možno uveljavljati 
olajšav za investiranje v nakup nepremičnin, pohištva in 
pisarniške opreme kot tudi ne olajšav za investiranje v 
dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter dru-
gih podobnih pravicah;

b) povečala se je splošna davčna olajšava za vlaganja v razi-
skave in razvoj na 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v 
raziskave in razvoj, ukinja se dodatna regijska olajšava za 
vlaganje v raziskave in razvoj na manj razvitih območjih 
države;

c)  uvaja se institut izključevanja olajšave za investiranje ter  
olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.

INFORMATIVNI IZRAČUNI DOHODNINE ZA LETO 2011
DURS je dne 31. 5. 2011 poslala še zadnjih 477.982 informativnih izračunov dohodnine za leto 2011. Zavezanci, ki 
so v prvih junijskih dneh po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo 
in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene 
podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor 
zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova 
davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V 
nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR. Obrazec ugovo-
ra je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS. Na podlagi ugovora bo davčni 
organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo. 

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 
30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune z datumom 
odpreme 31. 5. 2012, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do 2. 7. 2012. Sicer pa je datum vračila preveč 
plačane dohodnine 27. 7. 2012, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 2. 8. 2012.  (Vir: DURS)
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Opozorilo DURS: 
»Vlog ne oddajajte po e-pošti«

V zadnjem času vse več zavezancev vlaga vloge po e-po-
šti, brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim po-
trdilom. Vloga, vložena na opisan način, ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, saj ni lastnoročno podpisana oziroma ni 
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 
potrdilom. Takšna vloga je nepopolna in se skladno s 67. 
členom ZUP šteje za vloženo šele, ko so pomanjkljivosti od-
pravljene. Pri tem opozarjajo, da postopek reševanja vloge, 
zaradi vložitve vloge po e-pošti, traja dlje, kot če bi zavezanci 
pravilno podpisano vlogo vložili po pošti, jo izročili neposre-
dno davčnemu organu ali jo vložili preko eDavkov.

Za vse postopke, ki jih vodi davčni organ na zahtevo davčne-
ga zavezanca, velja, da mora vloga, poleg posebnih pogojev, 
določenih v davčnih predpisih, vsebovati tudi vse sestavine, 
ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. 
RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 
47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010).

Vloga se lahko, v skladu s 63. členom ZUP, vloži v pisni obliki 
tako, da se pošlje po pošti, izroči neposredno organu, po-
šlje po elektronski poti (vloga v elektronski obliki se pošlje 

informacijskemu sistemu organa (eDavki)) ali preko osebe, 
ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslov-
ni ponudnik). Vloga mora biti napisana ali natisnjena in la-
stnoročno podpisana, ali napisana v elektronski obliki in 
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 
potrdilom. Vloga se lahko vloži tudi ustno pri organu na za-
pisnik. Vloga mora biti, v skladu s 66. členom ZUP, razumljiva 
in mora obsegati vse, da se lahko obravnava. Predvsem pa 
mora obsegati:

•  navedbo organa, kateremu se pošilja
•  zadevo
•  zahtevek, oziroma predlog
•  navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca
•  osebno ime, ime firme oziroma vložnika
•  naslov bivališča ali sedeža vložnika oziroma njegovega 

zastopnika ali pooblaščenca.

Vložnik mora vlogo podpisati. Izjemoma jo namesto njega 
lahko podpiše njegov zakonec, oče ali mati, sin ali hči, ali pa 
odvetnik, ki je vlogo sestavil po strankinem pooblastilu. Kdor 
podpiše vložnika, mora na vlogi podpisati svoje ime in pri-
staviti svoj naslov. 

(Vir: DURS)

Opominjanje davčnih dolžnikov 
pred začetkom davčne izvršbe
DURS je na podlagi reorganizacije in centralizacije davčnega 
knjigovodstva izvedla organizacijsko spremembo pri izva-
janju procesa obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom 
davčne izvršbe, v okviru katerega se izvaja tudi opominjanje 
davčnih dolžnikov. Proces obravnave davčnih dolžnikov pred 
uvedbo davčne izvršbe - opominjanje se po reorganizaciji in 
centralizaciji prav tako izvaja v Upravi za davčno računovod-
stvo in finance (v nadaljevanju: URF).     

To pomeni, da davčni zavezanci Opominov pred začetkom 
davčne izvršbe ne boste prejeli iz davčnega urada, kjer ste 
vpisani v davčni register in pri katerem ste obravnavani v 
davčnih zadevah, pač pa se opomini pošiljajo centralno iz 
URF, Referata za pripravo na davčno izvršbo, ki je stvarno pri-
stojen za opominjanje davčnih zavezancev. Pri tem je potreb-
no opozoriti, da v primeru prejema Opomina pred davčno 
izvršbo, s katerim se ne strinjate, ker menite, da imate vse 
davčne obveznosti poravnane ali davčnih obveznosti sploh 
nimate, stopite v komunikacijo z URF, Referatom za pripravo 
na davčno izvršbo, ki je naveden v glavi dokumenta, ki ste ga 
prejeli. Način komuniciranja je po telefonu, navadni ali elek-

tronski pošti. V glavi opomina, ki ste ga prejeli, so navedeni vsi 
kontaktni podatki, ki vam omogočajo kontakt z uradnikom 
na Referatu za pripravo na davčno izvršbo (telefonska števil-
ka, navaden in elektronski naslov).

Proces obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom davčne 
izvršbe – opominjanje je namenjen temu, da se davčnemu 
zavezancu oz. dolžniku ponudi še ena možnost, da prosto-
voljno poravna svoje zapadle obveznosti in se s tem izogne 
stroškom, povezanim z davčno izvršbo in posledicam, ki iz-
hajajo iz dejstva, da je davčni zavezanec v postopku davčne 
izvršbe (blokada računa, bonitete, tek zamudnih obresti,…). 
Ko davčni zavezanec prejme opomin pred začetkom davč-
ne izvršbe, naj tega nemudoma poravna in se s tem izogne 
začetku davčne izvršbe, ki se začne z izdajo sklepa o davčni 
izvršbi. V primeru, da davčni zavezanec ni dolžnik, pa je prejel 
opomin, opomin nudi možnost uskladitve terjatev in obve-
znosti z DURS, saj je prejem opomina lahko posledica napak, 
do katerih je lahko prišlo v procesu ugotavljanja davčne ob-
veznosti ali njenega plačevanja, bodisi na strani davčne upra-
ve ali davčnega zavezanca.                                         

  (Vir: DURS)
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Obiski vodstva OOZ Celje na občinah   

V decembru 2011 so člani upravnega odbora in poslanci 
skupščine oblikovali predlog kratkoročnih ukrepov za spod-
bujanje malega gospodarstva in podjetništva na področju 
občin, ki jih pokriva OOZ Celje. Sprejet je bil tudi sklep, da se 
predlog ukrepov posreduje županu MO Celje ter županom 
občin Dobrna, Vojnik in Štore, nato pa vodstvo zbornice na 
vseh občinah opravi obisk ter poskuša doseči realizacijo 
ukrepov v praksi.

V mesecu maju so predsednik zbornice Miran Gracer, pod-
predsednik Peter Pišek in sekretarka Martina Rečnik obiskali 
vse štiri občine ter se o možnostih realizacije predlaganih 
ukrepov pogovarjali z župani in nekaterimi predstavniki ob-
činskih služb. V nadaljevanju so povzetki posameznih  raz-
govorov. Foto: Petra P.Žgajner, 

sestanek z vodstvom Občine Vojnik

MESTNA OBČINA CELJE
Župan g. Bojan Šrot se zaveda, da je spodbujanje malega 
gospodarstva in podjetništva nujno, saj je le-to generator 
razvoja. Po pregledu vseh predlaganih ukrepov zbornice je 
g. Šrot povedal, da MO Celje lahko trenutno za podjetništvo 
zagotovi naslednje spodbude:

- subvencije obrestne mere pri najemanju kreditov 
- obročno odplačilo komunalnega prispevka za investicije 

v servisne, storitvene in proizvodne dejavnosti na dobo 
3 – 5 let.

Župan je predstavil projekt obnove mestnega jedra me-
sta Celje ter idejo o mestnem marketingu, kjer bodo lahko 
s svojo ponudbo aktivno sodelovali tudi člani zbornice, ki 
svojo dejavnost opravljajo v mestu.

OBČINA DOBRNA
Po besedah župana g. Martina Brecla so v Občini Dobrna 
investitorjem na razpolago 3 poslovne cone v skupni veli-
kosti cca 30 ha. V občini so pred leti pripravili dolgoročno 
razvojno strategijo, kjer so določili namensko rabo prostora 
oz. opredelili, kakšne panoge se bodo v občini razvijale, kar 
je bilo izhodišče za pripravo OPN (občinski prostorski načrt). 
Tako imajo v občini sprejet OPN in 3 lokacijske načrte. Naj-
pomembnejša panoga je seveda turizem. V občini pričaku-
jejo investitorje, katerim bi ponudili zemljišče po sprejemlji-
vi ceni, polovico vrednosti komunalnega prispevka pa je 
občina pripravljena vložiti nazaj.  Skladno z OPN so možne 
investicije: izgradnja vodnega parka ob cesti Dobrna – Vele-
nje, izgradnja naselja 25 apartmajskih hiš (po 4-6 apartma-
jev) in izgradnja 2-3 aparthotelov nad zdraviliščem. Občina 
Dobrna v letu 2012 za pospeševanja razvoja malega gospo-
darstva in obrti namenja 5.000 € nepovratnih sredstev.

OBČINA VOJNIK
Župan g. Benedikt Podergajs je predstavil ukrepe, ki jih je 
Občina Vojnik v preteklih letih že sprejela za spodbujanje 
obrti ter malega gospodarstva (npr. sofinanciranje: prve 
udeležbe na sejmih in razstavah, odpiranja novih delovnih 

mest in samozaposlitev, pridobitve standarda kakovosti, 
stroškov nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, teh-
ničnih izboljšav, blagovnih znamk, stroškov izdelave pro-
jektne dokumentacije, stroškov izdelave investicijskih pro-
gramov, v zadnjih 5 letih so preko javnega razpisa namenili 
nekaj manj kot 50.000 €). V letu 2012 je odprt javni razpis za 
pridobitev subvencij v višini 17.500 €. Poleg direktnih po-
moči pa občina obrtnikom in malim podjetnikom pomaga 
preko t.i. posrednih oblik pomoči (npr. brezplačna predsta-
vitev dejavnosti v občinskem glasilu, srečanja podjetnikov 
in udeležba na predavanjih, izgradnja Obrtno-poslovne 
cone Arclin, promocija storitev s področja turizma, možnost 
obročnega odplačila komunalnega prispevka, organizirane 
predstavitve na različnih sejmih, izdaja različnih publikacij).  

V letu 2010 je bila zaključena priprava dokumenta Dolgo-
ročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010-2020, ki ga je 
sprejel tudi občinski svet Občine Vojnik. 

Župan se zaveda, da brez investicij ni razvoja, zato tudi  
OPN, ki je v fazi sprejemanja, opredeljuje poslovno gradnjo, 
pri pridobitvi večjih površin zemljišč pa so omejeni s po-
plavnim območjem. Pri plačilu komunalnega prispevka ima 
občina že sedaj prakso, da investitorjem omogoči plačilo na 
obroke. Letos je mogoče pridobiti tudi subvencijo za nova 
delovna mesta.

OBČINA ŠTORE
Župan g. Jurkošek je povedal, da je OPN v postopku spreje-
manja na ministrstvu, pričakuje se, da bo sprejet v roku 1 leta. 
Po njegovem sprejetju bo v Občini Štore na razpolago cca 
4,5 ha površine za obrtno-podjetniško cono za namen pro-
izvodno-storitvenih dejavnosti. Na Občini Štore se zavedajo 
pomena razvoja turizma  ter kmetijstva (samooskrba). Nekaj 
prostora za podjetniško dejavnost je še v obstoječih conah 
(npr. znotraj Štore Steel d.o.o.). Kar se tiče komunalnega pri-
spevka je, po besedah župana Jurkoška, komunalni prispevek 
v Občini Štore že sedaj enkrat nižji kot npr. v MO Celje in Voj-
niku. Župan podpira razvoj in investicije, o možnih ukrepih 
občine za spodbudo malega gospodarstva in podjetništva 
pa se bo, kot je povedal, mogoče bolj konkretno dogovarjati 
po sprejetju OPN.
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Obrt in podjetništvo kot 
možnost za razvojni preboj Slovenije 

To je naslov strokovnega srečanja, ki 
ga je v začetku maja organiziral Klub 
podjetnikov Zlatorog Celje, odvijalo pa 
se je v kongresnem centru Thermana 
v Laškem. To ni bil klasičen pogovor o 
tem, kaj je in kaj ni naredila vlada, pač 
pa o dejstvu, da sta  podjetništvo in 
obrt neizkoriščena razvojna potencia-
la, ki lahko v Sloveniji ustvarita drugač-
no poslovno klimo. Recesiji gospodar-
stva se lahko uspešno zoperstavimo 
s prodornimi podjetniškimi idejami.  
Kako razbremeniti tiste, ki uspešno 
ustvarjajo, kako spodbuditi tiste, ki pre-
več pasivno čakajo na ukrepe države? 
Preboj se lahko zgodi le ob sinergiji 
podjetniške iniciative in podjetništvu 
spodbudnega okolja. 

Ali potrebuje Slovenija poleg prepo-
trebnega varčevanja in zniževanja stro-
škov tudi razvojni preboj in ukrepe za 
rast gospodarstva? Kaj v tem trenutku 
lahko za pozitivne premike v gospo-
darstvu in za bolj optimistično raz-
položenje v družbi pomenita obrt in 
podjetništvo, mala in srednja podjetja? 
In kako spremeniti ne preveč prijazno 
poslovno okolje, ki zdaj zaradi admi-
nistrativnih ovir, davčnega sistema in 
stroškov dela odganja tuj kapital in ovi-
ra prodor svežim podjetniškim idejam? 
Zakaj podjetniška dejavnost v Sloveniji 
po rezultatih svetovne raziskave o po-
ložaju malega gospodarstva za leto 
2011 upada že tretje leto in se je tako 
Slovenija znašla med najslabšimi? To je 
bilo le nekaj zanimivih iztočnic, ki so 

Foto: Urška Selišnik, 
iz leve: Miran Gracer, Petra Melanšek, Jože Volfand, Štefan Pavlinjek, Janko Burgar, Franci Bukovec

bile osnova za razpravo članov kluba. V 
razpravi so sodelovali naslednji gostje: 
Štefan PAVLINJEK, predsednik OZS, 
Franci BUKOVEC, predsednik sekcije 
gradbincev pri OZS, Janko BURGAR, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Petra MELANŠEK, Viva-
pen in Miran GRACER, predsednik 
OOZ Celje.

Predsednik OZS Štefan Pavlinjek je 
poudaril deset temeljnih zahtev obr-
tnikov, med katerimi so najpomemb-
nejše odprava administrativnih ovir, 
sprememba davčnega sistema, re-
forma delovno-pravne zakonodaje, 
omejitev sive ekonomije ter povedal, 
da je skrajni čas, da v državi začne 

vladati gospodarstvo, ne samo poli-
tika. Predstavnik MG Janko Burgar je 
po predstavitvi nekaj ukrepov vlade 
povedal še, da nekaterih instrumen-
tov pomoči, npr. subvencij, podjetniki 
v takšnem obsegu, kot je to bilo mo-
žno v preteklosti, ne bodo več deležni. 
Na srečanju je bilo iz vrst obrtnikov in 
podjetnikov slišati, da je največja ovi-
ra birokracija, ki je med drugim razlog 
za dolgotrajno pridobivanje različnih 
dovoljenj. V okviru birokratskih ovir so 
bila omenjena sodišča, ki delajo obču-
tno prepočasi in neučinkovito. V luči 
razvoja slovenskega gospodarstva je 
bil poudarjen pomen izobraževanja 
ter večje povezanosti izobraževalnega 
sistema z gospodarstvom.

Znanje jezikov 
je pomembno 
OOZ Celje že več let sodeluje v različnih projektih, v katere 
vključuje tudi svoje člane. Pomembnejši letošnji projekt, ki 
je bil izveden spomladi, je organizacija in izvedba več pro-
gramov tujih jezikov.

OOZ Celje je k projektu pristopila v sodelovanju s podjetjem 
Alfabet, d.o.o. iz Celja. Jezikovni programi so bili izvedeni v 
okviru projekta Programi splošnega neformalnega izobra-
ževanja odraslih od leta 2012 do 2014, ki jih sofinancirajo 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 

Foto: Eva Mernik, 
udeleženci nadaljevalnega programa angleškega jezika 
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Slovenije. V mesecu januarju smo k udeležbi v tri programe 
povabili člane OOZ Celje in njihove zaposlene. Odziv je bil 
odličen, z izvajanjem programov pa smo pričeli prvi teden 
v marcu. Izvedeni so bili trije 50 urni programi, in sicer: an-
gleščina za iskalce zaposlitve v tujini, nemščina za iskalce 
zaposlitve v tujini in prvi koraki proti službi v tujini. 

Sofinanciranje programov je bilo zagotovljeno, zato je bila 
to izjemna priložnost in možnost za člane ter njihove zapo-
slene, da si znanje jezikov pridobijo ali nadgradijo praktično 

brez stroškov. To so tudi izkoristili, saj se je vsakega od pro-
gramov  udeležilo 15 članov oziroma njihovih zaposlenih 
delavcev. Člani se zavedajo, da je v današnjem času globali-
zacije brez vsaj minimalnega znanja tujih jezikov težko po-
slovati in ostati konkurenčen. 

Udeleženci so bili z izvedbo programov zelo zadovoljni ter 
so jih ocenili kot primerne in uporabne pri njihovem delu. 
Izrazili so željo, da bi se tovrstni programi odvijali tudi v pri-
hodnje, za kar se bomo na zbornici tudi trudili.

Sekcija za promet
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli pojasnilo o izjemah pri omejitvi uporabe 
javne ceste (lokalni promet).

Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS št. 109/10) v 37. členu predpisuje pogoje za vožnjo vozil v lokalnem prometu. V skladu z 
drugim odstavkom navedenega člena se za lokalni promet šteje:

1.  promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, 
2.  promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali zača-

sno prebivališče, 
3.  promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, 

ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali 
podružnico in urejeno parkirišče.

Pristojno ministrstvo nam je uspelo prepričati, da se kot izhodišče in cilj štejejo tudi servisne delavnice.

Pomembno iz pojasnila Ministrstva za infrastrukturo in prostor: »Izhodišče ali cilj pomeni začetek ali konec prevoza, 
zato dostopanje do servisne delavnice izpolnjuje omenjeni pogoj, saj voznik, ki je napoten v servisno delavnico, svojo 
prevozno pot zaključuje v servisni delavnici, po opravljeni storitvi pa se njegova pot tam začne.

Kljub temu, da se za izhodišče oziroma cilj v območju lokalnega prometa štejejo tudi servisne delavnice, pa še vedno 
velja, da lahko voznik, ki ima izhodišče ali cilj na delu ceste, kjer je omejen promet tovornih vozil z izjemo lokalnega 
prometa, dostopa do cilja s katerekoli smeri. Pomen lokalnega prometa ne določa, da bi moral voznik peljati mimo 
namembnega kraja po avtocesti in se nato vračati nazaj proti temu kraju v območje lokalnega prometa. Prav tako se 
za lokalni promet šteje tudi promet iz krajev ali v kraje, ki imajo dostop omogočen samo po cesti, kjer je promet tovornih 
vozil omejen, vendar dovoljen za lokalni promet.«

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za vožnjo v območju lokalnega prometa izvajata Policija (na vseh javnih cestah) 
in občinsko redarstvo (na občinskih cestah in nekategoriziranih cestah). Nadzorni organ mora v t.i. hitrem postopku o 
prekršku pred izdajo plačilnega naloga ugotoviti vsa potrebna dejstva in dokaze, ki dokazujejo storitev prekrška. Sle-
dnje pomeni, da prekrškovni organ ne more izdajati plačilnih nalogov ali drugih aktov represivne narave v prekrškovnem 
postopku »na zalogo« ter prepustiti domnevnemu kršitelju, da svojo nedolžnost dokazuje z uporabo pravnih sredstev.
          

Vir: Natalija Repanšek, OZS

Dne 16.4. 2012 je izbrani izvajalec CM Celje, d.d. pričel z izvajanjem del v okviru projekta obnove dela starega mestnega 
jedra v Celju. Dela so pričeli izvajati na Krekovem trgu. Predstavniki sekcije taksistov so se konec aprila sestali z g. Miranom 
Gaberškom na MO Celje s ciljem dogovoriti se glede parkiranja taksijev v času izvajanja del. Skladno z dogovorom na se-
stanku so predstavniki sekcije taksistov in g. Gaberšek  pregledali situacijo na terenu. Ker taksistom parkirišče na železniški 
postaji ne ustreza najbolj, so skupaj iskali rešitve drugod v bližini centra mesta. Dogovorjeno je bilo, da se obeleži dve 
parkirni mesti na Gubčevi ulici, dve parkirni mesti na Lilekovi ulici in eno dodatno parkirno mesto na Cankarjevi ulici 
blizu prehoda za pešce pri Metropolu. Pregledali so še parkirišča pri policiji, ki se jih ukine, ker niso v funkciji. Ko in če se 
bo urejala Gregiorčičeva ulica pri zdravstvenem domu, je potrebno urediti  tudi dovozno in čakalno nišo za taksi vozila, 
ki je sedaj ni mogoče izvesti zaradi premalo prostora. Glede obeležbe dodatnih parkirišč je potrebno še nekaj časa, da se 
uredijo dostopi na gradbišče, da ne bodo na mestih, kjer ne bo možna uporaba. MO Celje  pomembna obvestila v zvezi s 
prenovo starega mestnega jedra sproti objavlja na spletni strani:  http://moc.celje.si/projekti_eu_smj-obvestila. 

Sekcija taksistov
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1. PREDSTAVITEV ŠTUDIJE O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
v sredo, 13.6.2012, ob 13. uri

Študija o Obnovljivih virih energije je nastala v zvezi s projektom investicij v OVE za obrt in podjetništvo. Namen 
študije  je predvsem ta, da ugotovi izvedljivost projektov, njihovo financiranje ter prikaže poslovne priložnosti. 
Izvedba investicijskih del  OVE je tako v Svetu kot Sloveniji na ravni podjetništva in obrtnikov ter pomeni za ta go-
spodarski segment najvišjo in najhitrejšo stopnjo rasti. Študijo bo predstavil g. Janez Juvan, Zavod BM Ljubljana.  
Strateška prednost obrtnikov in podjetnikov v OVE  je  večstranska:

• razvoj obnovljivih virov energije povečuje vlaganja v projekte, zagotavlja finančna sredstva, ustvarja nova 
delovna mesta in zagotavlja konstantno rast naročil

• tehnologije obnovljive energije pomagajo pri zagotavljanju investicij ter s tem zanesljivega trga, na katerem 
imajo obrtniki in podjetniki pomembno vlogo

• razvoj novih tehnologij, ki bodo nujno sestavni del bodoče oskrbe z energijo, je ključ za rast
• obnovljiva energija predstavlja zavarovanje pred oscilacijami in stalnim povečevanjem cen fosilnih goriv, pri 

čemer so cene obnovljive energije predvidljive in stabilne 
• Evropa in Slovenija je na čelu tega razvoja in ima že koristi,saj je na tem področju preko 1.650.000 delovnih 

mest, ki predstavljajo varen in kvalificiran trg delovne sile z visoko dodano vrednostjo, pri čemer je mnogo 
delovnih mest vezano za izvoz, promet celotne industrije znaša že več kot 90 mlrd €.

V zaključku študije je poudarjeno, da so predvideni projekti povečanja sončnih kolektorjev, uporaba biomase in 
geotermije prav gotovo velika priložnost za obrtnike ter intenziviranje razvoja dejavnosti in s tem proizvodnje 
energije.

Udeležba na predstavitvi je brezplačna za vse udeležence.

2. INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA 
v sredo, 20.6.2012, ob 13. uri

V primeru stečajev se v največji negotovosti znajdejo predvsem manjši podjetniki in obrtniki, ki so kot upniki večjih 
gospodarskih družb pogodbeno mnogokrat vezani na le enega ali dva večja gospodarska subjekta. Kako odreagi-
rati 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?

VABIMO VAS K UDELEŽBI …
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 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 oseb-

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

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

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

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

P R I J A V N I C A 

(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na 
e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

PODJETJE/S.P.: 

MATIČNA ŠTEVILKA:

SEDEŽ OBRATA:

ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),    DAVČNA ŠT.:  

TELEFON:       FAX:                  MOBI: 
 
ŠT. KARTICE OBRTNIK                                                                             E-pošta : 

1.  	PREDSTAVITEV ŠTUDIJE O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
KDAJ:  13.6.2012 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

2.  	INSOLVENČNI POSTOPKI IN VLOGA UPNIKA
KDAJ:  20.6.2012 ob 13. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

"

POVPRAŠEVANJE ŠVICARSKIH PODJETIJ

Iz našega veleposlaništva v Švici so posredovali povpraševanje švicarskih podjetij po določenih izdelkih naših 
podjetij. Švicarsko podjetje išče: 
- proizvajalca kuhinjskih nožev in pribora iz keramike: http://www.bodum.com/int/en-us/shop/prodlist/70/ 
- proizvajalca malih gospodinjskih aparatov: kuhalnikov za kavo in vodo, opekačev: http://www.bodum.com/int/
en-us/shop/detail/11138-01EURO/?navid=-1 
- proizvajalca plastičnih kuhinjskih pripomočkov - pribora: http://www.bodum.com/int/en-us/shop/detail/11382-
294/?showsize=false&navid=158 
- proizvajalca plastičnih potovalnih posod in vrčkov za vroče napitke: http://www.bodum.com/int/en-us/shop/
prodlist/61/ 
- proizvajalca emajliranih posod za žar, opreme in pripomočkov za žar iz nerjavečega jekla: http://www.bodum.
com/int/en-us/shop/detail/10630-01/?navid=-1 

V kolikor ste pripravljeni na sodelovanje, za nadaljnje informacije kontaktirajte gospo Anino Basler na: BODUM 
AG, Purchasing, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen, Switzerland. Kontakti: tel.: +41 41 935 45 59, fax: 
+41 41 935 45 80, e-pošta: anina.Basler@bodum.com, www.bodum.com.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec maj 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec MAREC 2012  1.535,11 €.   
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje 
je 851,07 € (Ul. RS 12/11,24/12). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2011 je 35,24 % (Ul. RS 24/12). Količnik za 
preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,54416.

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2012 (ur.l. RS št. 
105/2011):

če znaša neto davčna 
osnova v €

znaša dohodnina 
v €

nad do

653,38 16%

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

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

Mesečne davčne olajšave v letu 2012:

Splošna olajšava: 269,04 €

Dodatna splošna olajšava 

če znaša mesečna bruto 
plača v €

znaša dodatna mesečna  
olajšava v €

nad do

885,17 262,07

885,17 1.024,02   90,90

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 198,51 €

za dva vzdrževana otroka 414,32 €

za tri vzdrževane otroke 774,25 €

za štiri vzdrževane otroke 1.278,31 €

za pet vzdrževanih otrok 1.926,50 €

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

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 198,51 €

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

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

za rezidenta – čezmejnega delovnega 
migranta - letno 7.406,28 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2012 dalje znaša  763,06 €  (Ul.RS 5/2012). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec maj 2012 upoštevajte 21 
delovnih dni in 2 praznika, 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 4,53 € (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 €

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - maj 2012
1.535,11 *

Dosežena osnova  za leto 
2011 (v EUR)  

Do 
vključno 

8.977,20**

Nad 
8.977,20 do 

vključno 
18.295,80***

Nad 
18.295,80 

do 
vključno 

27.443,70

Nad 
27.443,70 

do 
vključno 

36.591,60

Nad 
36.591,60 

do 
vključno 

45.739,50

Nad 
45.739,50 

do 
vključno 

54.887,40

Nad 
54.887,40 

do 
vključno 

64.035,30

Nad 
64.035,30

Bruto zavarovalna 
osnova v EUR

 

znesek 
veljavne 

minimalne 
plače

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

  763,06 921,07 1.381,60 1.842,13 2.302,67 2.763,20 3.223,73 3.684,26

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 118,27 142,77 214,15 285,53 356,91 428,30 499,68 571,06

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 67,53 81,51 122,27 163,03 203,79 244,54 285,30 326,06

Skupaj prispevki za PIZ   185,80 224,28 336,42 448,56 560,70 672,84 784,98 897,12

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 48,53 58,58 87,87 117,16 146,45 175,74 205,03 234,32

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 50,06 60,42 90,63 120,84 151,06 181,27 211,48 241,69
Prisp. za poškodbe pri 
delu 0,53% 4,04 4,88 7,32 9,76 12,20 14,64 17,09 19,53

Skupaj prispevki za ZZ   102,63 123,88 185,82 247,76 309,71 371,65 433,60 495,54
Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 0,10% 0,76 0,92 1,38 1,84 2,30 2,76 3,22 3,68
Prisp. delodajalca za starš. 
var. 0,10% 0,76 0,92 1,38 1,84 2,30 2,76 3,22 3,68
Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,07 1,29 1,93 2,58 3,22 3,87 4,51 5,16
Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,46 0,55 0,83 1,11 1,38 1,66 1,93 2,21

Skupaj drugi prisp.   3,05 3,68 5,52 7,37 9,20 11,05 12,88 14,73

PRISPEVKI SKUPAJ   291,48 351,84 527,76 703,69 879,61 1.055,54 1.231,46 1.407,39

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

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/.


