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DOMŽALE LUKOVICA MENGEŠ MORAVČE TRZIN

OKROGLA MIZA O DOM-
ŽALSKEM GOSPODARSTVU
V iskanju rešitev za rast 
delovnih mest

Tiskovina / poštnina plačana 
pri pošti 1232 Domžale

UPORABNA ZNANJA:
PSIHOLOGIJA
Kako se uspešno pogajati

NAŠI ČLANI
Osnova kakovostnega dela je 
dobra priprava

»Podjetje sem leta 2005 registri-
ral s pomočjo OOZ Domžale. 
Moram jih kar pohvaliti, ker so 
mi takrat zelo pomagali in mi nu-
dili izdelavo poslovnega načrta s 
pomočjo svetovalke.«

Stane Juračič

POSLOVNI NASVETI
PRAVO:
Kdaj in zakaj plačevati 
ZAMP-u
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VABILO 
NA KONCERT
7. julija 2013 ob 19. uri bo v grobeljski cerkvi poseben večer …
Večer, namenjen koncertu renesančne glasbe
ob 250-letnici posvetitve grobeljske cerkve sv. Mohorja in Fortunata.

Vljudno vabljeni! Vstop prost.
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VSEBINA

Vrata v svet
Če ste vsaj približno moje generacije, ste se 
v šoli gotovo učili o tem, da je koprska luka 
naše okno v svet. Spominjam se, kako me 
je prevzel ta podatek. Informacija o tem, da 
obstaja pot v svet, in to celo iz Slovenije!
Kaj pa danes? Danes je to okno internet. 
Ali pa si to samo mislimo in ob tem zamu-
jamo resnične priložnosti. Dobesedno. V 
avgustovski številki Ceha boste lahko več 
prebrali o konkretnih poslovnih priložno-
stih na tujih trgih. In o izkušnjah, ki so jih 
tam že dobili naši obrtniki in podjetniki. 
Ki vedo, da v arabskem svetu mejlov tako 
rekoč ne poznajo oziroma nočejo upora-
bljati. Njihovo zaupanje si pridobite tako, 
da potencialnim poslovnim partnerjem 
podarite svoj čas. S tem jim izkažete največ 
spoštovanja in si vrata v poslovni svet vsaj 
malce odprete. V svet, kjer se vrti tako veli-
ko denarja, da se je na številke - gledano iz 
slovenske perspektive - treba prav navaditi.
Boste čakali na izhod iz krize in se borili 
samo na domačem trgu? Boste trepetali, 
ker imate zaradi plačilne nediscipline blo-
kirane račune, in tuhtali, če ste na zaseb-
nem računu privarčevali dovolj, da boste 
lahko zaposlenim, ki jih odpuščate s težkim 
srcem, izplačali odpravnine? Boste kalkuli-
rali, kaj za vas pomeni dvig DDV?
Jaz nič več. Sredi novembra potujem v Ka-
tar, novim izkušnjam, upam pa, da tudi no-
vim poslovnim priložnostim naproti. Lah-
ko se pridružite in si namesto okna v svet 
odprete vrata.

Karolina Vrtačnik

NAŠI ČLANI
Osnova kakovostnega dela 
je dobra priprava

Veliki gradbeni projekti v državi so zastali a še vedno 
je posel za majhna, prilagodljiva gradbena podjetja in 
posameznike, ki se znajdejo v lokalnem okolju. S svo-
jim dobrim imenom in zaupanjem okolice, lahko pre-
živijo. Takšen podjetnik je tudi Stane Juračič, ki se že 
dolgo ukvarja z različnimi deli v gradbeništvu. Njegovo 
podjetnost in želje pa podpirata optimizem in poziti-
ven pogled na prihodnost. Ob glavni cesti na Kamniški 
cesti 12 v Preserjah je pred kratkim odprl novo pisarno 
z razstavnim salonom, ki bo v pomoč strankam pri 
načrtovanju in prenavljanju stanovanj in hiš. Več na 
straneh 6-9.

POSLOVNI NASVETI: DAVKI
Pozor, s 1. julijem višji DDV

Prvega julija 2013 postane Hrvaška 28 članica EU, v 
Sloveniji predvidoma začneta veljati višji davčni stopnji, 
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elek-
tronske naprave pri gotovinskem poslovanju, nekatere 
določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju, nekatere določbe Zakona o delavnih razmer-
jih … Več na straneh 12-13.

POSLOVNI NASVETI: ANALIZE
Novoustanovljena 
in izbrisana podjetja v februarju

Do konca februarja 2013 se je v Sloveniji ustanovi-
lo 3.832 gospodarskih subjektov, kar je 217 več kot v 
enakem obdobju lani. Število izbrisanih gospodarskih 
subjektov se je z 1.846 v enakem obdobju leta 2012 letos 
zmanjšalo na 1.241. Februarja 2013 je bilo v Sloveniji 
oklicanih 45 novih insolvenčnih postopkov proti prav-
nim osebam – dobrih 40 odstotkov manj od januarja in 
slabih 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. 
Več na straneh 10-11.

IZOBRAŽEVANJE: FRIZERJI
Aktivno v frizerski sekciji 
OOZ Domžale

Letošnje leto je bilo v sekciji frizerjev zelo pestro. Obi-
čajno imajo na leto 4 do 5 seminarjev ali delavnic iz 
različnih, ne samo strokovno frizerskih, področij. Pri 
strokovnih seminarjih, po besedah predsednice Frizer-
ske sekcije Mije Hribar, vabijo med predavatelje le za-
nimive frizerje, ki znajo podajati tematiko. Zato pravi: 
»Smatramo, da je prav, da frizerje, ki imajo veliko zna-
nja in izkušenj povabimo, da le to predstavijo in podajo 
našim frizerkam. Le tako lahko frizerke napredujejo pri 
svojem delu in strankam ponudijo nekaj novega.« Več 
na straneh 21-22.

IZOBRAŽEVANJE
Kako poslovati v Avstriji 
in Nemčiji?

Ni malo podjetnikov, ki vam bodo povedali, da se 
je njihovo poslovanje izboljšalo že samo s tem, da so 
ustanovili podjetje v tujini, četudi poslujejo s Sloveni-
jo. Pač »tujcem« bolj zaupamo. Obenem je ustanovitev 
podjetja na tujem izvrsten način, da lahko podjetje poi-
menujemo tako, kot si želimo. Nasploh pa je v tem glo-
baliziranem svetu dobro čim bolj poznati perspektivne 
tuje trge in zgrabiti priložnost na njih, ko se pojavi. Če 
torej razmišljate o poslovanju v Avstriji ali Nemčiji, bo 
udeležba na 4-urnem seminarju (delavnici) na to temo 
zagotovo prišla prav. Več na straneh 23-24.
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OKROGLA MIZA O DOMŽALSKEM GOSPODARSTVU

V iskanju rešitev za rast delovnih mest
Sredi maja je v prostorih OOZ Domžale na pobudo in v organizaciji domžalskega Rotary cluba potekala ok-
rogla miza pod imenom Domžalsko gospodarstvo včeraj, danes in jutri - ustvarimo 1% več delovnih mest.

CEH | junij 2013

Na izjemno obiskanem dogodku so sodelo-
vali dr. Miroslav Stiplovšek, zaslužni profe-
sor, ki je predstavil Pregled preoblikovanja 
gospodarstva do leta 1960, Uroš Slavinec, 
predsednik uprave Heliosa, ki je podal pre-
gled preoblikovanja gospodarstva po letu 
1960, s poudarkom na družbi Helios, dr. 
Bogomir Kovač, univerzitetni profesor, je 
spregovoril o razvojnih možnostih v danih 
makroekonomskih razmerah ter Franci 
Pliberšek, asistent guvernerja slovenske-
ga distrikta 1912 v Rotary International in 
podjetnik, ki je med drugim spregovoril 
tudi o vlogi rotarijstva in podjetništva v 
kriznih razmerah. Dogodek, ki je potekal 
v dinamičnem vzdušju, je povezovala Vida 
Petrovčič.

S povezovanjem do idej
Domžalski Rotary klub je ravno vsesplošna 
gospodarska situacija, ki včasih deluje precej 
depresivno, spodbudila k iskanju izboljša-
nja možnosti za vse, predvsem s pomočjo 
uporabe lokalnih virov in idej. Zato so se 
odmevnega dogodka, ki je izzvenel neke 
vrste gospodarski vrh, udeležili tudi župan 
Domžal Toni Dragar, župan Mengša Franc 
Jerič in župan Trzina Tone Peršak.
Rotarijci si želijo s povezovanjem aktivnih 
državljanov omogočiti pretok idej in s tem 
povečati možnosti za reševanje zaposlitve-
ne problematike posameznikov. Le tisti, 
ki ne mislijo samo na svojo prihodnost, se 
aktivirajo v svojem okolju in s tem naredi-
jo nekaj dobrega za vse ljudi, so prepričani 
organizatorji, med njimi je vrsta uglednih 
podjetnikov.

Evropa narejena za dobre čase
Posebno pozornost med nastopajočimi sta 
vzbudila Uroš Slavinec in dr. Bogomir Ko-
vač, prvi z realnim in poglobljenim orisom 
stanja v širšem domžalskem prostoru, drugi 
pa s pronicljivimi ugotovitvami na globalni 
ravni, med drugim tudi s komentarjem, da 
je bila Evropa narejena za dobre čase. Župa-
ni pa so posebej izpostavili običajno dobro 
komunikacijo z najvišjimi predstavniki vla-
de, a s težavami pri izvedbi , kjer mnogokrat 
naletijo na blokade pri sprejemanju prostor-

»Že zelo zgodaj sem ugotovil moj »dar«, ki se 
nanaša na osvojeno logiko dvostavnega knjigo-
vodstva,« pravi Franci Kovač

Z leve: mengeški župan Franc Jerič 
in trzinski župan Tone Peršak v 
pogovoru z obiskovalci

Le tisti, ki se aktivirajo v svojem okolju in s 
tem naredijo nekaj dobrega za vse ljudi, so 
prepričani organizatorji

Dogodka se je udeležila vrsta uglednih 
podjetnikov in lokalnih politikov

skih načrtov s strani uslužbencev ministr-
stev ali agencij.
Udeleženci so podali vrsto zanimivih za-
misli, ki bi lahko pomagale k ohranjanju 
in odpiranju delovnih mest, in se strinjali, 
da je ključ v medsebojnem povezovanju, 

izkoriščanju primarnih naravnih virov in v 
izvozni naravnanosti, predvsem pa v tem, 
da podjetniki še naprej stremijo k uresniče-
vanju ciljev kljub preprekam v obliki biro-
kratskih ovir.

Besedilo: K. V.
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Zdravo povezovanje 
gospodarstva in politike

Prostori OOZ Domžale 
so idealno stičišče gospo-
darstva v regiji

Župan Trzina Tone Peršak in župan Domžal Toni Dragar

Uroš Slavinec, predsednik uprave Heliosa, je podal pregled preoblikovanja 
gospodarstva po letu 1960, s poudarkom na družbi Helios Ključ rešitve gospodarstva je v medsebojnem pove-

zovanju, izkoriščanju primarnih naravnih virov in 
izvozni naravnanosti

Povabljene so sprejele prijazne hostese
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»Kaj je kakovostno opravljeno delo? Profesionalen 
pristop k delu, uporabljeni kakovostni materiali in 
dovršen izdelek, ki traja,« pravi Stanko Juračič.

Osnova kakovostnega dela 
je dobra priprava
Veliki gradbeni projekti v državi so zastali a še vedno je posel za majhna, prilagodljiva gradbena podjetja 
in posameznike, ki se znajdejo v lokalnem okolju. S svojim dobrim imenom in zaupanjem okolice, lahko 
preživijo. Takšen podjetnik je tudi Stane Juračič, ki se že dolgo ukvarja z različnimi deli v gradbeništvu. 
Njegovo podjetnost in želje pa podpirata optimizem in pozitiven pogled na prihodnost. Ob glavni cesti 
na Kamniški cesti 12 v Preserjah je pred kratkim odprl novo pisarno z razstavnim salonom, ki bo v 
pomoč strankam pri načrtovanju in prenavljanju stanovanj in hiš.

GRADBENIK STANE JURAČIČ

Pred vami sta računalnik in tablica. Koli-
ko časa ju že uporabljate in ali sta v vašem 
poslu nujno potrebna?
Računalnik uporabljam že od leta 1989, ko 
sem v kompenzacijo dobil računalnik IBM 
386. Prej sem imel že spectruma in commo-
dore 64, ki sta bila oba prva množična raču-
nalnika pri nas. S tem sem navdušil tudi sina 
Uroša, ki ima danes računalniško podjetje 
in mi je naredil spletno stran. Danes si brez 
računalnika, dostopa do interneta ne pred-
stavljam poslovanja. S tabličnim računalni-
kom stranki najlažje predstavim gradbeni 
načrt ali skico prenovljene kopalnice. Na 
primer zelo priročno je poljubno povečeva-
nje in zmanjševanje slike na ekranu.

Vašo poslovno pot pa niste začeli kot 
gradbenik. Kako ste kot ekonomski teh-
nik postali gradbeni mojster?
Po osnovni šoli sem šel na ekonomsko šolo 
v Domžale. Iz te sem izstopil v drugem le-
tniku, se zaposlil in vpisal v večerno šolo 
na Dopisno delavsko univerzo v Ljubljani. 
Končal sem ekonomsko smer in postal eko-
nomski tehnik. Moja prva služba je bila v 
Kamniku, v Menini, delo na stroju. Naredil 
sem tečaj za tehničnega strojnega risarja in 
to delo opravljal v Mlinostroju, tovarni, ki je 
izdelovala elovatorje in polže za prenos raz-
sutih tovorov. Tam sem delal leto dni. Po-
tem sem dobil službo v gradbenem podjetju 
Trnovo. Tu pa se je začela moja gradbena 
zgodba in spoznavanje z gradbeno pano-
go. Najprej sem delal kot nabavni referent. 
Skrbel sem za celotno nabavo gradbenega 
materiala in vodil avtopark. V podjetju sva 
bila dva nabavnika, jaz in sodelavec Marko 
Štembal, ki me je uvedel v vse skrivnosti 
nabave gradbenega materiala ter predstavil 
gradbeništvo v teoriji in praksi. Včasih so me 
porabili tudi za kontrolorja na gradbiščih in 
tako sem pridobival dragocene izkušnje. V 

CEH | junij 2013NAŠI ČLANI
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Danes si brez računalnika in dostopa do interneta ne predstavlja poslovanja. S tabličnim 
računalnikom stranki najlažje predstavi gradbeni načrt ali skico prenovljene kopalnice.

Posebnost ponudbe Stanka Juračiča je, da stranka dobi popolnoma vse na enem mestu. 
Od svetovanja do izvedbe.

tistem času sem se vpisal tudi na gradbeno 
fakulteto, ki pa je ostala še nedokončana. 

Kakšni časi so bili takrat, se je veliko gra-
dilo in prenavljalo?
V 70-ih in začetku 80-ih letih, to lahko re-
čem, so bila zlata leta gradbeništva. Bilo je 
veliko dela, cenovno je bilo dobro ovredno-
teno in smo zato v gradbeništvu veliko več 
zaslužili kot v ostalem gospodarstvu.

Znanje in podjetniška žilica pa vam nista 
dala miru in začeli ste na svoje?
Ko sem delal v Mlinostroju, sem registri-
ral popoldansko dejavnost in s sodelavcem 
Markom sva začela polagati keramiko. To 
je bilo leta 1988. Kasneje sem se specializi-
ral za popolno ureditev dvorišč od polaga-
nja tlakovcev, gradnje odtokov. V te posle 
me je uvedel Zamlan Andrej iz Homca, ki 
je bil moj sodelavec v podjetju Induplati 
Jarše. Tam je izvajal vsa notranja gradbena 
dela. Od vsega začetka je bil moj mentor in 
mi vedno pomagal pri reševanju gradbenih 
izzivov. On me je naučil nemškega pristopa 
k gradbeništvu, ki pravi, da je osnova kako-
vostno narejenega dvorišča dobra priprava.

To je res dobro pravilo, ki velja tudi za 
ostala področja. Torej vedno najdete od-
govor na vsak gradbeni izziv.
Tudi danes se držim pravila: če kaj ne vem, 
za nasvet vedno povprašam strokovnjaka s 
tovrstnimi izkušnjami. Zato pa je pri meni 
na prvem mestu kakovost.

Kaj pomeni kakovostno opravljeno delo v 
gradbeništvu?
To je delo, ki se vidi tudi po 10 letih kot, da bi 
bilo opravljeno danes. Profesionalen pristop 
k delu, uporabljeni kakovostni materiali in 
dovršen izdelek, ki traja. Vse to pa na koncu 
pomeni, da je stranka zadovoljna.

Danes imate svojo obrt. Kdaj ste popol-
dansko delo zamenjal za svoj celodnev-
ni posel?
Iz Induplati Jarše sem šel leta 2005 in odprl 
svojo obrt v gradbenih delih. Imam registri-
rano polno gradbeno dejavnost. Podjetje 
sem registriral s pomočjo OOZ Domžale. 
Moram jih kar pohvaliti, ker so mi takrat 
zelo pomagali in mi nudili izdelavo poslov-
nega načrta s pomočjo svetovalke, naredil 
sem tečaj varstva pri delu in tečaj enostavne-
ga knjigovodstva. Tako sem pridobil veliko 
teoretičnega znanja, ki mi danes zelo poma-
ga pri poslovanju in vodenju podjetja.
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NAŠI ČLANI

Delali ste tudi za večja podjetja. Katera 
vaša izkušnja je bila najbolj zanimiva?
Sodeloval sem s Stanovanjsko skupnostjo v 
Kamniku, SKG in za njih opravljal polaga-
nje granita pred bloki, urejanje kanalizacij, 
prenavljal balkone in terase, polagal toplo-
tno izolacijo ipd. Med tem sem pridobival 
vse več strank. Danes imam stranke, ki me 
redno kličejo za različna opravila.

Svoje delo ste prilagodili sezonskim po-
trebam. Kako?
Poleti sem večinoma urejal dvorišča, oko-
lice, kanalizacije, postavljal ograje. Jeseni 
in pozimi sem polagal granit in keramiko 
v stanovanjskih in poslovnih stavbah. Pri 
granitu je potrebno veliko natančnosti, da je 
položen tako kot je potrebno in da ima lep 
videz. Težava je, da se kamen polaga brez 
fug. Zahtevnost pa se še poveča pri oblaga-
nju stopnišč in naklonih.

Kako pa je s ceno vaših storitev in kako na 
vašo ponudbo gledajo stranke?
Danes denarja ni, zato ljudje gledajo na vsak 

evro. Ne strinjam se s pristopom, da mora 
vsako delo prinesti dobiček. Končno bilanco 
delam po na primer petih opravljenih delih. 
Pri nekaterih zaslužim malce več, pri drugih 
malce manj. A na koncu sem na pozitivi. Če 
bi gledal, da imam računico prav pri vsa-
kem delu, bi bila samo slaba volja mene ali 
stranke.

In koliko računate za polaganje ploščic?
Za pošteno delo pošteno plačilo. Polaganje 
keramike v kopalnici od 15 do 20 eur za m2.

Vi opravljate gradbena dela in ste odgo-
vorni za celoten projekt. Kdo pa opravi 
ostala dela pri prenovi kopalnice?
Poskrbim za vse potrebne podizvajalce kot 
so: vodovodar, električar, montažer stavb-
nega pohištva, strokovnjaka za ogrevalne 
sisteme in druge mojstre. Ljudem svetujem 
kje lahko dobijo cenovno ugodno in kako-
vostno keramiko, armature in podobno.

Zakaj bi se stranka obrnila na vas pri pre-
novi kopalnice?

Posebnost moje ponudbe je, da stranka pri 
meni dobi popolnoma vse na enem mestu. 
Od svetovanja do izvedbe. Ravnokar delam 
tisto, kar smo se dogovorili lansko jesen. In 
to je potrebno upoštevati pri načrtovanju.

Kakšen odnos imate do svojih strank?
Jaz skrbim za stranke. Kjer delam in me 
poznajo vedo, da sem jim na voljo 24 ur na 
dan. Jaz odgovarjam stranki za vsa dela, ki 
jih naredim sam in moji podizvajalci. Da-
nes si ne morem privoščiti, da eno leto de-
lamo, drugo pa hodimo popravljati.

Kaj pa konkurenca? Na trgu je veliko po-
nudbe in manj povpraševanja, vi pa širite 
svojo dejavnost.
Pravijo, da je konkurenca velika a se je ne 
bojim. Časi so takšni, da ne morem doda-
tno zaposlovati, zato delam s podizvajalci. 
Dela je zame dovolj. V glavnem poslujem 
s fizičnimi osebami. Držim se rokov in 
naredim kar obljubim. Pri plačilih pa ob 
pričetku del vedno vzamem le avans za 
materialne stroške. Lahko se pohvalim, da 
so mi do danes vse stranke plačale za opra-
vljeno delo. Za svoje delo pa vedno dam 
garancijo in jo tudi zapišemo na račun ali 
zaključnico.

Kje vidite prednost vašega novega raz-
stavnega prostora?
Želim pridobim stranke, ki vsaj malo vedo 
kaj hočejo. Zato potrebujem salon, da se 
lahko v pogovorimo o njihovih željah in 
pričakovanjih pri prenovi kopalnice. Na-
redimo načrt in pogledamo razstavljeno 
pohištvo in armature. Kar nimam v svojem 
prodajnem programu, gremo lahko skupaj 
do Sama ali Vodoterma, da jim svetujem 
pri izbiri. Potem pa pridem osebno pome-
riti kopalnico, poskrbim za izris, opremo 
... Salon mi je pomagala odpreti trgovina 
z vodovodnim materialom Vodoterm iz 
Škrjančevega in se zato zahvaljujem direk-
torju Mihu Cerarju, s katerim bomo tudi v 
bodoče poslovno sodelovali.

Najti stranko, ki prenavlja kopalnico je 
verjetno tudi zahtevno. Kako vi najdete 
stranke ali stranke najdejo vas?
Stranke pridobivam največ preko priporo-
čil stalnih strank. Računam tudi na odziv 
na dobro lokacijo salona ob glavni cesti v 
Preserjah.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

CEH | junij 2013

V novo opremljenem razstavnem prostoru je na 
voljo nekaj zanimivih kopalniških armatur, oma-
ric in keramičnih ploščic z sodobnimi vzorci
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Pred kratkim odprta nova pisarna z razstavnim salonom 
ob glavni cesti na Kamniški cesti 12 v Preserjah

Stanko Juračič odgovarja stranki za vsa dela, ki jih naredi sam ali 
njegovi podizvajalci. In to zapiše na račun ali zaključnico.

Na spletni strani je prikazanih nekaj 
odlično opravljenih del

Notranjost razstavnega salona
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POSLOVNI NASVETI: ANALIZE

Novoustanovljena in izbrisana 
podjetja v februarju
Do konca februarja 2013 se je v Sloveniji ustanovilo 3.832 gospodarskih subjektov, kar je 217 več kot v 
enakem obdobju lani.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je z 1.846 v enakem 
obdobju leta 2012 letos zmanjšalo na 1.241.

Indeksi rodnosti so v februarju 2013 nekoliko upa-
dli, a so se podobno kot januarja gibali precej vi-
soko. Gospodarsko najbolj rodna regija je bila tako 
enako kot že mesec prej spodnje-posavska z inde-
ksom 200, sledili pa sta ji  zasavska regija s 187 ter 
pomurska z indeksom 178. Na drugi strani 'skale' 
pa so bile podravska regija z najnižjim indeksom 
rodnosti 114, notranjsko-kraška z malenkost viš-
jim, 119, ter savinjska regija z indeksom 130.
V primerjavi z mesecem prej je indeks rodnosti 
poskočil samo v treh regijah: največ, za 63 točk, v 
pomurski regiji, za 20 je bil višji v zasavski ter za 12 
v JV Sloveniji. V vseh ostalih regijah pa je se je torej 
nekoliko znižal. Razlika je bila še največja v koro-
ški regiji, kjer je indeks padel za 66, sledili pa sta 
ji gorenjska in notranjsko-kraška regija s padcem 
indeksa za 58 točk.

Besedilo: Bisnode

Število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji

CEH | junij 2013
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Insolvenčni postopki v 
letošnjem februarju
Februarja 2013 je bilo v Sloveniji oklicanih 45 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam – do-
brih 40 odstotkov manj od januarja in slabih 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Število prisilnih poravnav v letih 2012 in 2013

Število stečajev v letih 2012 in 2013

Število likvidacij v letih 2012 in 2013

Število stečajev je bilo manj glede na lansko 
leto a ...

... je bilo več likvidacij
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POSLOVNI NASVETI: DAVKI

Erika Stražar 
je strokovnjakinja z 
dolgoletnimi izkušnjami 
na področju računovodstva, 
davkov in kontrolinga.

Osebno svetovanje:
051 355442
Erst@siol.net

Pozor, s 1. julijem višji DDV
Prvega julija 2013 postane Hrvaška 28 članica EU, v Sloveniji predvidoma začneta veljati višji davčni 
stopnji, Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave pri gotovinskem po-
slovanju, nekatere določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, nekatere določbe Za-
kona o delavnih razmerjih … 

Višje stopnje DDV in na kaj moramo 
biti pozorni
Vlada je dne 16. 5. 2013 predlagala be-
sedilo Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
po katerem se z 01. julijem 2013 zvišuje 
splošna stopnja davka na dodano vre-
dnost iz 20 % na 22 % (10 % povečanje)  
in nižja stopnja iz 8 % na 9,5 % (11,76 % 
povečanje).
Ko sklepate posle oziroma se dogovarja-
te s poslovnim partnerji bodite pozorni 
kako se obravnavajo stopnjami DDV na 
prehodu oziroma kaj se splača postoriti 
do takrat. Kajti za opravljen del dobave 
blaga ali storitev pred 1. julijem 2013, 
preostali del pa potem datumu, boste za 
celotno dobavo ali storitev blaga ali sto-
ritev obračunali DDV po novi stopnji v 

kolikor ne boste na dan 30. Junija 2013 
izdali račun za delne dobave in storitev 
pred 1.julijem.2013. Račun mora biti iz-
dan najkasneje do 20. julija.
V kolikor prejmete celotno plačilo za do-
bavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opra-
vljena po tem datumu, obračunate DDV 
po stopnjah, ki so veljale pred 1. julijem 
2013, enako velja za delno predplačilo. 
Preostanek zneska za plačilo obračunate 
po stopnjah, ki veljajo po 01. juliju 2013.
Znesek tako obračunanega DDV se 
vključi v obračun DDV za davčno obdo-
bje junij 2013 oziroma april – junij 2013.

Ne pozabite na vstopu Hrvaške v EU
Hrvaška bo s 1. julijem 2013 postala pol-
nopravna članica EU, s čimer se bo spro-
stil pretok blaga in storitev z državami 
unije. Blaga ne bo potrebno več carini-
ti. Ukinjene bodo carine, ki trenutno še 
veljajo za kmetijske, ribiške in predelane 
kmetijske proizvode. Ne bo več carinskih 
kvot. Hrvaška bo hkrati prevzela sku-
pno trgovinsko politiko EU. Pri obraču-
nu davka na dodano vrednost bo veljali 
predpisi, ki urejajo dobavo blaga in stori-
tev med članicami EU. 
Od 1. julija 2013 bodo zavezanci sami 
poročali o prejemih in odpremah blaga 
med Slovenijo in Hrvaško. Poročilo In-
trastat je statistika gibanja blaga med dr-
žavami članicami EU.

Regres za letni dopust za leto 2013
Delodajalec mora regres delavcu izpla-
čati najkasneje do 1. julija 2013. V pri-
meru nelikvidnosti lahko delodajalec  re-
gres izplača najkasneje do 01. novembra 
2013, na podlagi kolektivne pogodbe na 
ravni dejavnosti.  Višina regresa je za-
konsko določena in sicer najmanj v viši-
ni minimalne plače. Za leto 2013 znaša 
minimalni znesek regresa 783,66 EUR. V 
primeru, da znesek izplačanega regresa 
presega 70 % povprečne plače predprete-
klega meseca je potrebno obračunati tudi 
prispevke za socialno varnost za del, ki 

CEH | junij 2013

Hrvaška bo s 1. julijem 2013 postala polnopravna članica EU, s čimer se bo sprostil pre-
tok blaga in storitev z državami unije. Blaga ne bo potrebno več cariniti. Ukinjene bodo 
carine in ne bo več carinskih kvot.
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BREZPLAČNI NASVETI O SPREMEMBI DDV-ja.
Če imate vprašanje glede spremembe davka na dodano 
vrednost, vam v mesecu juniju brezplačno pomaga Erika 
Stražar. Pokličite jo na 051 355442 med 9 in 11 uro med 
delavniki v mesecu juniju.

presega 70 % povprečne plače predprete-
klega meseca. 

Nove obveznosti, evidence in zahteve 
glede računalniških programov in elek-
tronskih naprav pri plačilih z gotovino
Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik 
o zahtevah za računalniške programe in 
elektronske naprave, upravljanje in delo-
vanje informacijskega sistema ter vsebi-
ni, obliki, načinu in rokih za predložitev 
podatkov, ki določa pravila elektronske-
ga izdajanja računov pri gotovinskem 
poslovanju. Pravilnik začne veljati 1. ju-
lija 2013.
Računi pri gotovinskem poslovanju so 
izdani računi za prodajo blaga ali stori-
tev, ki so delno ali v celoti plačani z go-
tovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo 
z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot 
plačilno sredstvo, plačilno ali kreditno 
kartico, čekom in drug podoben način 
plačila.
Računalniški program ali elektronska na-
prava izpolnjuje zahteve Zakona o davč-
nem postopku, če računalniški program 
ali elektronska naprava, ki jo zavezanec 
za davek uporablja za izdajanje računov 
pri gotovinskem poslovanju oziroma za 
hrambo teh računov, zagotavlja hrambo 
izvornih podatkov o izdanih računih 
pri gotovinskem poslovanju in njihove 
poznejše spremembe.Podatki so lahko 
shranjeni v sami elektronski napravi ali 
na drugem elektronskem nosilcu podat-
kov tako, da je mogoče njihovo vsebino 
izpisati na način in v obliki, kot je dolo-
čena v prilogi pravilnika.

Ko sklepate posle oziroma se dogovarjate s poslovnim partnerji bodite pozorni kako se 
obravnavajo stopnjami DDV na prehodu
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POSLOVNI NASVETI: PRAVO

Sam sem z začudenjem povprašal zakaj 
konkretno in kaj plačujejo frizerski sa-
loni Združenju ZAMP in tu se je začela 
zanimiva zgodba. Po nekaj minutah sem 
Brankotu približno razložil kaj dela Zdru-
ženje ZAMP, kakšna pooblastila ima in 
kaj lahko zaračunava. Skupaj sva ugotovi-
la, da frizerski salon SNIP SNAP niti pri-
bližno ne uporablja nobenih avtorskih del 
za katera bi mu lahko Združenje ZAMP 
izstavljalo kakršnekoli račune. Ob pogo-
voru sva ugotovila, da tudi večino njego-
vih kolegov, ki imajo frizerske salone, le 
malo verjetno uporabljajo karkoli, kar bi 
ščitilo Združenje ZAMP.

Kdaj in zakaj plačevati ZAMP-u
Začetek zgodbe je zelo preprost. Med striženjem v frizerskem salonu SNIP SNAP v Domžalah, je pogovor 
s frizerjem Brankom Josipovičem nanesel na številne prispevke, ki jih plačujejo frizerski saloni in na 
dejstvo, da za veliko od njih niti ne veste kaj konkretno plačujete in kaj konkretno dobite za vaše plačilo. 
Med naštevanjem vseh možnih plačil, članarin in drugih plačil, je Branko navedel tudi plačila, ki jih 
plačujete Združenju ZAMP.

Kaj ali kdo je Združenje ZAMP in ka-
kšna pooblastila ima?
Združenje ZAMP je Združenje avtorjev 
in nosilcev malih in drugih avtorskih pra-
vic Slovenije – Društvo ZAMP - Zdru-
ženje avtorjev Slovenije, ki ima sedež na 
Kersnikovi 10a v Ljubljani.
Združenju ZAMP je bilo podeljeno, dne 
14.11.1997, št. 800-9/96, za kolektivno 
uveljavljanje avtorskih pravic na delih s 
področja književnosti, znanosti, publici-
stike in njihovih prevodih. Obvestilo Ura-
da RS za intelektualno lastnino o podelitvi 
dovoljenja je bilo objavljeno v Uradnem 
listu RS, št. 11/98.

Ali frizerski saloni uporabljajo dela 
za katera je pooblaščeno Združenje 
ZAMP?
Po natančnem pregledu poslovanja in 
analize vsebin, ki jih običajno uporabljajo 
frizerski saloni, ki jim Združenje ZAMP 
izstavlja račune, smo prišli do naslednjih 
ugotovitev.

Frizerski saloni pri uporabi radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov in računalnikov:

1. ne uporabljajo del književnosti,
2. ne uporabljajo del znanosti,
3. ne uporabljajo publicistike,
4. ne uporabljajo prevode zgoraj navede-

nih del
5. ne organizirajo branja teh del, in
6. ne izvajajo recitacije teh del.

Frizerji imajo v svojih salonih praviloma 
radijske sprejemnike, nekateri od njih pa 
tudi televizijske sprejemnike, računalni-
ško opremo za predvajanje vsebin in dru-
ge naprave za predvajanje zvočnih in/ali 
video vsebin.
Navedene naprave uporabljajo praviloma 
izključno za predvajanje glasbe. Glasbo 
predvajajo tudi z uporabo naprav za pred-
vajanje glasbenih CDjev, DVDjev in dru-
gih nosilcev zvoka za predvajanje glasbe.
Le zelo redki od njih občasno predvajajo 
video prenose športnih dogodkov, Fashi-
on TV in filme.
Iz navedenih dejstev jasno izhaja, da 
frizerski saloni, ki smo jih analizirali, 
ne predvajajo avtorskih del, ki jih ščiti 
Združenje ZAMP. Zaradi navedenega 
ni nikakršne pravne in dejanske podlage 
na podlagi katere bi bili frizerji, ki so bili 
predmet analize, dolžni plačevati avtorska 
nadomestila Združenju ZAMP.
Posledično so tudi vsa plačila, ki so jih na-
vedeni frizerji vplačali do sedaj, v prime-
rih ko tudi do sedaj niso uporabljali zgoraj 
navedenih del, bila nezakonito zaračuna-
na s strani Združenja ZAMP. To tudi po-
meni, da se je Združenje ZAMP v teh pri-
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Veliko podjetnikov, ki imajo frizerske salone, le malo verjetno uporabljajo karkoli, kar 
bi ščitilo Združenje ZAMP
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merih neupravičeno obogatilo na račun 
frizerjev. Združenje ZAMP je zato dolžno 
vsa tako zbrana sredstva vrniti plačnikom.

Kaj lahko predvajate?
Iz razloga, ker nam Združenje ZAMP ni 
podalo odgovora, Urad RS za intelektu-
alno lastnino pa nam je podal nekoristen 
odgovor in namesto, da bi uredil situacijo 
in opravljal ustrezen nadzor nad kolektiv-
nimi organizacijami, posredno grozi fri-
zerskim salonom ob morebitnih kršitvah 
s kaznimi, smo poiskali druge možnosti 
za rešitev problema.
Na podlagi dopisa Urada, kjer nas le ta 
opozarja, da nikoli ne vemo kaj konkre-
tno vrtijo radijske postaje, smo poklicali 
nekaj radijskih postaj in jih prosili, da 
nam podajo pisno izjavo ali v svojih pro-
gramih uporabljajo dela, ki jih ščiti Zdru-
ženje ZAMP in ali plačujejo avtorske pra-
vice Združenju ZAMP.
Logika je namreč naslednja. Če posame-
zna radijska postaja ne predvaja avtor-
skih del, ki jih varuje Združenje ZAMP 
in posledično ne plačuje avtorskih na-
domestil Združenju ZAMP, potem tudi 
vi kot končni uporabnik ali poslušalec te 
radijske postaje, ne poslušate avtorskih 
del, ki bi jih ščitilo Združenje ZAMP 
in niste dolžni plačevati nadomestila 
Združenju ZAMP.

Radijske postaje za katere ni potrebno 
plačevati ZAMP-u
V nadaljevanju smo zbrali seznam radij-
skih postaj, katere lahko predvajate in ni-
ste dolžni plačevati prispevka Združenju 
ZAMP.
1. Radio HIT
2. Radio Capris

Ti dve zgoraj navedeni radijski postaji sta 
nam nemudoma po prejemu našega tele-
fonskega klica poslali podpisane izjave, ki 
potrjujejo, da navedeni radijski postaji ni-
sta zavezanec za plačilo Združenju ZAMP 
in da s poslušanjem programov le teh, 
tudi vi niste zavezanci za plačilo Združe-
nju ZAMP.
V nadaljevanju navajamo dodatno se-
znam radijskih postaj, ki so nam poslale 
nepodpisane izjave, da niso zavezanci za 
plačilo Združenju ZAMP in da s poslu-
šanjem programov le teh, tudi vi niste za-
vezanci za plačilo Združenju ZAMP. Naj 
pred seznamom izrecno opozorim, da na-
vedene radijske postaje niso poslale izjav, 

ki bile podpisane s strani pristojnih oseb 
in da še čakamo na navedene podpisane 
izjave.

1. Radio Celjski val
2. Radio Geoss
3. Radio Radio
4. Radio Viva
5. Radio Maxi
6. Radio Bakla
7. Radio 1 Primorska; ENA NG
8. Radio 1 Štajerska; ENA MB
9. Radio 1 Dolenjska; ENA NM
10. Radio Odeon
11. Radio 1 Gorenjska; ENA GOR
12. Radio 1 Krvavec; ENA KR
13. Radio 1 Obala; ENA KP
14. Radio 1 Portorož; ENA PO
15. Radio 1 107,9; ENA LJ
16. Radio Goldi – Savinjski val
17. Radio Urban
18. Radio Radlje
19. Radio Orion
20. Radio Antena Gorenjska; G
21. Radio Antena Velenje; Antena V
22. Radio Antena Celje; Antena C
23. Radio Antena Maribor; Antena M
24. Radio Antena Ljubljana; Antena LJ
25. Radio Antena Štajerska; Antena S

Pri vsaki radijski postaji, ki je poslala 
podpisano izjavo, se vam ob kliku na ime 

radijske postaje, odpre izjava posamezne 
radijske postaje. V njej je navedeno, da 
radijski program ne predvaja del, ki jih 
ščiti Združenje ZAMP in da posledično 
tudi njihovi poslušalci ne poslušajo in-
-ali predvajajo del ki jih ščiti Združenje 
ZAMP in torej posledično niso dolžni ni-
česar plačevati Združenju ZAMP.
V primeru, da še kakšna radijska postaja 
meni, da sodi na navedeni seznam, naj mi 
pošlje ustrezno potrdilo, ki mora biti pod-
pisano s strani pristojnih oseb in jo bom 
objavil na navedenem seznamu.
Frizerski saloni lahko poleg navedenih 
radijskih postaj predvajate tudi vse no-
silce zvoka (USB ključke, CDje, DVD-je) 
ali predvajate glasbo z vseh virov glasbe 
(radio, TV, internet …), če se pri tem ne 
predvaja del književnosti, del znanosti, 
publicistike, prevode prej navedenih del, 
branja takih teh del in recitacije teh del.

V naslednji številki CEH-a si preberite 
postopek odpovedi ZAMP-u in kako 
ustrezno izpeljati postopek odpovedi 
plačevanja avtorskih nadomestil Zdru-
ženju ZAMP v vseh primerih, ko ne 
uporabljate del, ki jih ščiti Združenje 
ZAMP.

dr. Jurij Žurej, MBA, Inštitut ICDR

Radijski postaji za kateri zagotovo ni potrebno plačevati 
ZAMP-u sta Radio HIT in Radio Capris
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POSLOVNI NASVETI: RAČUNALNIŠTVO

Supertablica Samsung Galaxy Note 8.0

Z ultrazvokom do večje gostote trdih diskov

Barva, ki prevaja električni tok

Podjetje Samsung je predstavilo miniaturno tablico Galaxy Note 8.0, ki je za mnoge poznavalce prvi resni 
konkurent Applovemu tabličnemu računalniku iPad Mini. Ta je namreč opremljen z zaslonom z 8-palčno diag-
onalo in ločljivostjo 1.280 X 800 slikovnih točk ter 4-jedrnim procesorjem Exynos.

Znanstveniki univerze Oregon State University so s pomočjo uporabe visokofrekvenčnega zvoka povečali gosto-
to magnetnega shranjevanja podatkov. Tehnologija imenovana Acoustic-Assisted Magnetic Recording (AAMR) 
omogoča raztezanje magnetnih medijev, s tem pa posledično veliko večjo velikost samega medija. Ultrazvočni 
valovi se osredotočajo na majhen del magnetnega materiala, ki se začasno podvoji in poveča svojo površino, za-
tem pa se ponovno vrne v prvotno obliko.

Električno prevodna barva Bare Paint služi številnim namenom, in sicer od umetniških do praktičnih.

Miniaturni Applov tablični računal-
nik iPad Mini je po dolgem času le 
dobil dostojnega nasprotnika, saj je 
konkurenčno podjetje Samsung ura-
dno predstavilo miniaturno tablico 
Galaxy Note 8.0, ki navdušuje tako po 
strojni kot oblikovni plati. Za učinko-
vito opravljanje vsakodnevnih opravil 
in kakovostno preživljanje prostega 
časa ima novinec namreč na voljo za-
slon z 8-palčno (20,3-centimetrsko) 

diagonalo in ločljivostjo 1.280 X 800 slikovnih točk (189 točk na 
palec) ter 4-jedrni procesor Exynos frekvence 1,6 GHz, v navezi s 
sistemskim pomnilnikom kapacitete dveh GB.

Nekaj podobnega so predhodno poskušali s pomočjo segrevanjem 
magnetnega medija, vendar pa so bile takšne metode precej nezane-
sljive. Prednost zgoraj omenjene tehnologije je prav gotovo velika sto-
pnja zanesljivosti in omejitev zgolj na posamezen del medija. Čeprav 

Podjetje Bare Conductive je pripravilo prva 
zdravju neškodljivo in vodotopno barvo »Bare 
Paint«, ki prevaja električni tok. Ta je kot nalašč 
za povezovanje manjših električnih »porabni-
kov«, kot so diode LED, miniaturni zvočniki, 
enostavnejši krmilni sistemi in še mnogo več.
Uporaba kovinskih žic, ki prevajajo električni 
tok ni vedno mogoča, zato je londonsko pod-

jetje Bare Conductive za ta namen pripravilo posebno barvo. Novost s 
prodajnim imenom »Bare Paint« je prva zdravju neškodljiva in vodo-
topna barva, ki prevaja električni tok ter jo lahko na raznovrstne povr-
šine nanašamo tako s čopičem kot neposredno z uporabo namenske 
tube. Posebna barva se posuši kar na sobni temperaturi, uporabna pa 
je predvsem za povezovanje manjših električnih »porabnikov«, kot 

Tablični računalnik Samsung Galaxy Note 8.0 bomo zlahka po-
vezali z zunanjimi napravami, saj ima na voljo tako brezžično po-
vezavo Wi-Fi kot Bluetooth in HSPA+. Tu seveda ne manjka niti 
navigacijski sistem GPS. Novinec za shranjevanje podatkov ponu-
ja do 32 GB prostora, razširljivega z uporabo pomnilniške kartice 
micro SD, medtem ko izjemno dolgo avtonomijo delovanja zago-
tavlja baterija kapacitete 4.600 miliamper ur. Miniaturni tablični 
računalnik Samsung Galaxy Note 8.0 ima nameščen mobilni ope-
racijski sistem Android 4.1.2 Jelly Bean in prilagojeni uporabniški 
vmesnik TouchWiz UX. Tablico Samsung Galaxy Note 8.0 bomo 
zlahka prenašali naokrog, saj meri le 210 X 135 X 8 milimetrov in 
tehta zgolj 338 gramov, za enostavnejše delo pa je na voljo praktično 
pisalo S Pen. Dobavljivost in maloprodajno ceno nove tablice pa bo 
podjetje Samsung razkrilo še pred pomladjo.

bi se lahko tehnologija uporabila za prav vse magnetne medije, pa bi 
se najbolje obnesla pri integraciji v pomnilniške module brez gibljivih 
delov (SSD). Takšni diski bi sčasoma postali fizično še manjši, hkrati 
pa bi omogočili veliko večjo kapaciteto za shranjevanje podatkov.

so diode LED, miniaturni zvočniki, enostavnejši krmilni sistemi in 
še mnogo več. Ker je električno prevodna barva »Bare Paint« vodoto-
pna, podjetje Bare Conductive priporoča, da jo pred pričetkom upo-
rabe zaščitimo z vodoodpornim lakom ali barvo.
Tržno izjemno zanimivo električno prevodno barvo »Bare Paint«, s 
katero lahko izdelujemo celo umetnine ali izvajamo izobraževalne 
delavnice, londonsko podjetje Bare Conductive trži na spletni strani. 
Maloprodajne cene novosti se gibajo od preračunanih sedem evrov 
za 10 mililitrsko tubo naprej, možno pa je naročiti tudi litrsko posodo 
ali komplet za ustvarjanje. Električno prevodno barvo »Bare Paint« 
lahko naročimo tudi v Slovenijo in to brez plačila poštnine. Naročeno 
blago bomo prejeli v treh do petih delovnih dneh.

Besedilo: B.Š.
www.racunalniske-novice.com
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Vrsta prejemka Kolektivna 
pogodba za obrt in 
podjetništvo (KPOP)

Uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uredba)

(Uradni list RS, 
št. 73/2008, 

55/2010,100/2011 in 
99/2012)

 (Uradni list RS, št. 
140/2006 in št. 76/2008).

1. Prehrana med delom 

1.1. če delojemalec dela 
vsaj 4 ure na dan

4,90 EUR na dan 6,12 EUR na dan

1.2. če delavec dela 
11 ur ali več na dan, 
mu pripada pravica 
do sorazmerno 
višjega povračila za 
prehrano med delom

če je delojemalec na delu 
deset ur ali več, se za 
ta dan, poleg povračila 
stroškov za prehrano med 
delom (6,12 EUR) prišteje 
še 0,76 EUR za vsako 
dopolnjeno uro prisotnosti 
na delu po osmih urah 
prisotnosti na delu

2. Prevoz na delo in z dela 

2.1. organiziran javni prevoz delavec je upravičen 
do povračila stroškov 
prevoza na delo 
in z dela najmanj 
v višini 70 % cene 
najcenejšega javnega 
prevoza

do višine stroškov 
javnega prevoza, če je 
mesto opravljanja dela 
vsaj en kilometer odd-
aljeno od delojemalčevega 
običajnega prebivališča

2.2. če javni prevoz ni 
organiziran oziroma ga 
delojemalec iz utemeljenih 
razlogov ne more uporabljati

najmanj v višini 0,18 EUR 
za vsak polni kilometer 

razdalje med bivališčem 
do mesta opravljanja 

dela 

v višini 0,18 EUR za vsak 
dopolnjen kilometer

3. Dnevnica za službena potovanja v RS  

3.1.  nad 6 do 8 ur 6,20 EUR 7,45 EUR

        nad 8 do 12 ur 8,50 EUR 10,68 EUR

        nad 12 ur 17,00 EUR 21,39 EUR

3.2.  če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, 
in potovanje traja nad 8 
do 12 ur

se  znesek dnevnice  
zmanjša za 15%

se  znesek dnevnice  
zmanjša za 15%

3.3. če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, 
in potovanje traja nad 12 
do 24 ur

se  znesek dnevnice  
zmanjša za 10%

se  znesek dnevnice  
zmanjša za 10%

4. Dnevnice za službena potovanja v tujini  so določene v Uredbi o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujini - Uredba za tujino (Uradni list RS, št. 
38/94 s spremembami)

4.1. nad 6 do 8 ur
črtana 

(Ur. list 51/2012)
črtana 

(Ur. list 51/2012)

4.2. nad 10 do 14 ur
75 % zneska po 
Uredbi za tujino

75 % zneska po Uredbi 
za tujino

4.3. nad 14 do 24 ur
cel znesek po Uredbi 

za tujino
cel znesek po Uredbi 

za tujino

Drugi osebni prejemki in povračila stroškov - JUNIJ 2013  

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za maj 2013

Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevke od osnove, od katere plačujejo prispe-
vek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
V enakem roku morajo davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpi-
sanem obrazcu (OPSVZ), ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge izpolnijo v 

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 
Do vključno 
9.156,72*

Nad 
9.156,72* 
do vključno 
18.305,64**

Nad 
18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 
27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 
36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 
45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 
54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

Bruto zavarovalna osnova v EUR

minimalna 
plača

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

783,66 912,05 1.368,07 1.824,10 2.280,12 2.736,14 3.192,17 3.648,19

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 141,37 212,05 282,74 353,42 424,10 494,79 565,47

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 80,72 121,07 161,43 201,79 242,15 282,51 322,86

Skupaj prispevki za PIZ 24,35% 190,82 222,09 333,12 444,17 555,21 666,25 777,30 888,33

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 49,84 58,01 87,01 116,01 145,02 174,02 203,02 232,02

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 51,41 59,83 89,75 119,66 149,58 179,49 209,41 239,32

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,15 4,83 7,25 9,67 12,08 14,50 16,92 19,34

Skupaj prispevki za ZZ 13,45% 105,40 122,67 184,01 245,34 306,68 368,01 429,35 490,68

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 0,91 1,37 1,82 2,28 2,74 3,19 3,65

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 0,91 1,37 1,82 2,28 2,74 3,19 3,65

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 1,28 1,92 2,55 3,19 3,83 4,47 5,11

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 0,55 0,82 1,09 1,37 1,64 1,92 2,19

Skupaj drugi prispevki 0,40% 3,13 3,65 5,48 7,28 9,12 10,95 12,77 14,60

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 299,35 348,41 522,61 696,79 871,01 1.045,21 1.219,42 1.393,61

skladu z navodili pristojnega davčnega urada.  Od 1. 10. 2011 velja 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/.

Povprečna bruto plača za marec 2013 znaša 1.520,08 EUR.      * Minimalna plača za leto 2012    ** Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

SVETOVALEC
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4.3.1 Nemčija, Avstrija, 
Italija, Francija

44 EUR 44 EUR

4.3.2. Hrvaška, Bih, Srbija, 
Črna gora, Madžarska, 
Makedonija, Slovaška, Češka, 
Poljska, Bolarija, Romunija

32 EUR 32 EUR

4.4. če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi plačilo zajtrka, in 
potovanje traja nad 10 do 14 ur

75 % zneska po 
Uredbi za tujino, 

zmanjšano za 15 %

75 % zneska po Uredbi 
za tujino, zmanjšano 

za 15 %

4.5. če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, in 
potovanje traja nad 14 do 24 ur

90 % zneska po 
Uredbi za tujino

90 % zneska po 
Uredbi za tujino

5. Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji 

5.1. povračilo stroškov 
prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi 

do višine dejanskih 
stroškov za prevoz z 
javnimi prevoznimi 

sredstvi 

do višine dejanskih 
stroškov za prevoz z ja-

vnimi prevoznimi sredstvi 

5.2. v primeru, da 
delojemalec uporablja 
lastno prevozno sredstvo

0,37 EUR za vsak 
prevožen kilometer

0,37 EUR za vsak prevožen 
kilometer

6. Prevoz na službenem potovanju v tujini

7. Prenočevanje na službenem potovanju

prenočevanje na 
službenem potovanju

v višini predloženega 
računa za 

prenočevanje, ki ga 
odobri delodajalec

do višine dejanskih stroškov 
za prenočevanje, če je 

dokumentirano s potnim 
nalogom in z računi

8. Terenski dodatek 

terenski dodatek 4,00 EUR na dan 4,49 EUR na dan

9. Nadomestilo za ločeno življenje 

nadomestilo za ločeno življenje 334 EUR na mesec

10. Regres za letni dopust 

regres za letni dopust v 
letu 2013

znaša 791,50 EUR najvišji znesek regresa za 
letni dopust, od katerega 
še ni potrebno obračunati 

prispevkov je 70% 
povprečne plače v RS za 

predpretekli mesec

11. Jubilejne nagrade

jubilejne nagrade 40 %, 60 % ali 80 % 
povprečne plače 

zaposlenih v RS za 
pretekle tri mesece                                                           

delovna doba pri 
zadnjem delodajalcu

za 10 let delovne dobe 605,53 EUR 460 EUR

za 20 let delovne dobe 908,30 EUR 689 EUR

za 30 let delovne dobe 1.211,06 EUR 919 EUR

za 40 let delovne dobe 919 EUR

12. Odpravnina ob upokojitvi

odpravnina od upokojitvi

v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca v 
zadnjih treh mesecih ali 
v višini dveh povprečnih 
plač v RS za pretekle tri 

mesece, če je to zanj 
ugodneje 

4.063 EUR

3.027,66 EUR

13. Solidarnostna pomoč 

v primeru smrti delavca 1.513,83 EUR  3.443 EUR

v primeru smrti ožjega 
družinskega člana delavca

756,92 EUR  3.443 EUR

v primeru težje invalidnosti 
ali daljše bolezni delavca 
ter elementarne nesreče, ki 
prizadene delavca

1.513,83 EUR 1.252 EUR

14. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo

1. letnik - dijak 90,00 EUR 172,00 EUR

2. letnik - dijak 120,00 EUR 172,00 EUR

3. letnik - dijak 150,00 EUR 172,00 EUR

4. letnik  - dijak 150,00 EUR 172,00 EUR

študent 170,00 EUR 172,00 EUR

Osnove za izračun prejemkov

Plače v RS (vir: SURS) Bruto plača Povprečna plača (bruto) 
zadnjih treh mesecev 

marec 2013 1.520,08 EUR 1.513,83 EUR

Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno 
obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z de-
lom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 s spremem-
bami), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stro-
škov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih 
ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina 
povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo 
ali z izvršilnim predpisom.
  
Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7), ki v prvem odstavku 44. člena med dohod-
ke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja (v nadaljevanju davčna osnova), uvršča povračila stroškov v zvezi z delom 
pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. 
 
Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega znesek, ki ga za 
navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s sprememba-
mi), se znesek posameznega povračila v delu, ki presega znesek, določen v Uredbi, 
všteva v davčno osnovo.   
   
(http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/do-
hodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_
dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_iz-
placila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/)
  
Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost: V skladu z zakonom 
o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost obračunavajo in 
plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter po-
vračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega z uredbo vlade določen znesek 
teh prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 

Zap. 1 -  KPOP: Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri vsakem de-
lodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med delom, ki dnevno ne sme biti 
nižje od 4,90 EUR. 

Zap. 1 - Uredba: Povračilo stroškov prehrane med delom za vsak dan, ko je delo-
jemalec na delu vsaj 4 ure, se ne všteva v davčno osnovo v višini 6,12 EUR. Če je 
delojemalec na delu več kot 10 ur, se v davčno osnovo dodatno ne všteva 0,76 EUR 
za vsako nadaljnjo dopolnjeno uro po 8. urah prisotnosti.

Zap. 2 - KPOP: Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih ra-
zlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z 
dela najmanj v višini 0,18 EUR, oziroma v vsakokratni višini po Uredbi o višini povra-
čil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 
za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, 
do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec je upravičen 
do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od 
kraja bivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma 
do mesta opravljanja dela. Delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza, če 
delodajalec organizira brezplačni prevoz na delo in z dela.
 
Zap. 2 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne všteva v davčno 
osnovo do višine stroškov javnega prevoza, od mesta opravljanja dela do običaj-
nega prebivališča delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela, če je mesto 
opravljanja dela oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča vsaj 1 kilo-
meter. Če delojemalec nima možnosti uporabe javnega prevoza, se v davčno osno-
vo ne všteva povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer. Če 
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Cene bencina in kilometrina za službena potovanja v tujino 
(za april 2013 in maj 2013)     
  

Če znaša neto letna davčna 
osnova v eurih 

                     Znaša dohodnina v eurih 

NAD DO

8.021,34      16 %

8.021,34 18.960,28 1.283,41   + 27 %  nad 8.021,34

18.960,28 70.907,20 4.236,92   + 41 %  nad 18.960,28

70.907,20 25.535,16   + 50 %  nad 70.907,20

                                       

Če znaša neto mesečna 
davčna osnova v eurih 

                     Znaša dohodnina v eurih 

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

                                       

Če znaša skupni 
dohodek v eurih 

Znaša splošna olajšava v eurih 

NAD DO

10.866,37 6.519,82

10.866,37 12.570,89 4.418,64

12.570,89 3.302,70

                                       

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2013 

na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine 
za leto 2013  (Uradni list RS, št. 102/12).   
  
Stopnje dohodnine za davčno leto 2013:   

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izpla-
ča glavni delodajalec, se za davčno leto 2013 uporabijo stopnje doho-
dnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Davčne olajšave:
   
1. Splošna olajšava   
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v 
letu 2013:   

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz de-
lovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih 

Znaša splošna 
olajšava v eurih 

NAD DO

905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22

1.047,57 275,22

                                       
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošte-
va povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura. 
  

Namen Letna olajšava 
v eurih

Mesečna olajšava 
v eurih

invalidu s 100 % telesno okvaro 17.658,84 1.471,57

po dopolnjenem 65. letu starosti 1.421,35 118,45

                                       

DATUM 03 apr. 2013 16 apr. 2013 14 maj 2013 28 maj 2013

Bencin 95 oktanov v 
EUR/l  (www.petrol.si)

1,514 1,492 1,463 1,479

Kilometrina - 18 % od 
cene bencina v EUR, od 
7.7.2012-Uradni list št. 
51/2012

0,2725 0,2686 0,2633 0,2662

                                       

2. Osebne olajšave

3. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima 
status dijaka ali študenta  znaša 2.477,03 eura.
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Za posamezna leta prehodnega obdobja, v katerem je pod določenimi pogoji 
mogoče izplačevati nižje minimalne plače, so določeni najnižji dovoljeni zneski 
minimalne plače. Od 1. marca 2010 do 1. januarja 2012 so zneski minimalne plače 
določeni tako, da je z neto zneski, ki iz njih izhajajo, zagotovljeno postopno prilaga-
janje končni vrednosti košarice življenjskih potrebščin.

ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila v privatne namene in mu 
delodajalec za tako uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na 
delo všteva v davčno osnovo. 
  
Zap. 4: Delavec je upravičen do dnevnice pod pogoji in v višini, ki ga določa Uredba 
o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - Uredba za tujino (Uradni list 
RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12). 
V uredbi za tujino so določene dnevnice še za ostale države in območja. Če je na 
službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu 
za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice te 
uredbe. Za odsotnost nad 14 do 24 ur delojemalcu pripadajo trije obroki prehra-
ne, za odsotnost nad 10 do 14 ur dva obroka. Za vse tiste, ki uporabljajo uredbo 
za tujino posredno velja davčna uredba. Ta za obračun dnevnic predpisuje tri vrste 
dnevnic:  za službeno potovanje od 6-8 ur,  za službeno potovanje nad 8-14 ur in za 
službeno potovanje nad 14 do 24 ur. 
  
Zap. 5 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všte-
va v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Povračilo stroškov prevoza se ne všteva 
v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom, dokazili in z računi. Iz 
potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto pre-
voza. Če delojemalec uporablja službeno vozilo, se za povračilo stroškov prevoza 
šteje tudi povračilo stroškov za takse, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov 
za gorivo. Če delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne namene, pod-
jetje pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v privatne namene, je treba de-
janske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev stroškov goriva med stroški 
za službene in stroški za privatne vožnje mora biti pregledna in dokumentirana z 
verodostojnimi dokazili. 
  
Zap. 6: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, 15. člen: »Če je 
v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje 
v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 18 odstotkov cene litra 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.« 

Zap. 8 - KPOP (terenski dodatek): Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če 
delajo na terenu zunaj sedeža delodajalca ali poslovne enote in zunaj kraja stalne-
ga ali začasnega bivališča delavca ter če sta na terenu organizirana prehrana in pre-
nočišče. Šteje se, da je delavec, če dela in biva na terenu od 12 ur do 24 ur, upravi-
čen do treh obrokov prehrane. V primeru, ko delodajalec delavcu ne zagotovi treh 
obrokov prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane 
dnevnice, in sicer : če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 % dnevnice, če sta 
zagotovljena dva obroka prehrane, pa v višini 30 % dnevnice.
  
Zap. 11 - KPOP:  Jubilejne nagrade presegajo najvišje neobdavčene zneske iz Ured-
be. Povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki se izplačujejo 
v višini, kot jh določa ta kolektivna pogodba in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za prispevke za socialno 
varnost. 
 
Zap. 12 - KPOP: Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini, določeni v 132. členu 
Zakona o delovnih razmerjih. 
  
Za zasebnika  
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se na podlagi 57. člena Zakona o dohodnini 
(Zdoh-2)  priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca, do vi-
šine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja, in sicer stroški v zvezi s službenimi potovanji, stroški prehra-
ne med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu. 
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Minimalna plača

Obdobje Znesek Uradni list RS št.

od 1. januarja 2013 783,66 EUR 29/2013

od 1. januarja 2012                 763,06 EUR 5/2012

od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 748,10 EUR 3/2011

                                       

Namen
Letna olajšava 
v eurih

Mesečna olajšava 
v eurih

Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo

8.830,00 735,83

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77

Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21

Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65

Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

                                       

Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih

2.436,92 203,08

                                       

4. Posebna olajšava za vzdrževane otroke

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 
2.819,09 eurov letno.   
   
6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega 
migranta 7.576,62 eura.  
  

- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času. 
Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za poslovno 
uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila stroškov v zvezi 
z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in drugi osebni prejemki 
(npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima 
pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Naziv prispevka stopnja za plačilo

Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35%  206,50 EUR 

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45%  114,06 EUR 

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40%  3,40 EUR 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20%  323,96 EUR 

                                       

V Uradnem listu RS, št. 12/2011  je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski 
osnovi, po katerem znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2011 
dalje 551,16 EUR. Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. V enakem roku mora  davčnemu organu predložiti obračun prispev-
kov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki. Zneski 
prispevkov za socialno varnost so informativne narave.

www.durs.gov.si/si/aktualno/najnizja_pokojninska_osnova/

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot 
postranski poklic.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do določitve novega zneska pavšalnega pri-
spevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta prispevek plačuje v znesku, ki 
je določen v II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja. Skladno s tem Sklepom znaša mesečni znesek pavšalnega prispevka 
32,14 EUR do 31. marca 2013 in od 1. aprila 2013 dalje 32,17 EUR. Zavezanci plačajo 
polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 
15 dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec in 
ga po novem znesku prvič plačajo za april 2013, in sicer do 15.5.2013.  

Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                                                                      
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za poškodbo pri 
delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
znaša 4,55 EUR mesečno, in je določen za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. de-
cembra 2013. Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli 
mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Zavarovalna podlaga 103
Zavarovalna podlaga 103 velja za lastnike zasebnih podjetij, ki niso obvezno zava-
rovani na drugi podlagi in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje.  Zavezanec za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 
je zavarovanec sam. Prispevki se obračunavajo po stopnji 13,45 % od najnižje bruto 
pokojninske osnove in znašajo 114,06 EUR.

Zavarovalna podlaga 104
Zavarovalna podlaga 104 velja za osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo 
gospodarsko in poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (5. točka prvega 
odstavka 15. člena ZZVZZ), in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Prispevki za zdravstveno zavarovanje se obračunajo po 
stopnji 13,45 % (najmanj) od minimalne plače, in znašajo 105,40 EUR.
Obveznost zdravstvenega zavarovanja nastopi tudi v primerih, ko te osebe po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne izpolnjujejo pogojev 
za zavarovanje, torej tudi ko bodo 1) na šolanju ali 2) v delovnem razmerju za več 
kot polovico vendar manj kot polni delovni čas, in ne bodo obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovane iz naslova opravljanja samostojne gospodarske ali 
poklicne dejavnosti,  ali 3) pa so uveljavile izvzem iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (odjava iz zavarovanja).

URADNE URE NA ZBORNICI:
Ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure
Sreda od 8. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure.

Mali oglasi
Spoštovani člani,
v Cehu lahko brezplačno objavljate tudi nekomercialne male 
oglase do štirideset besed. Lahko objavite tudi več različnih malih 
oglasov hkrati. Za julijsko številko je rok za oddajo 20. junij 2013.

Uredništvo

Prispevki za socialno varnost za družbenika zasebnih družb, ki so 
poslovodne osebe - za maj 2013

NAJNIŽJA NETO POKOJNINSKA OSNOVA  551,16 EUR 

količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1.53870

NAJNIŽJA BRUTO POKOJNINSKA OSNOVA  848,07 EUR 

                                       

SVETOVALEC

DURS sporoča
Od ponedeljka, 3. 6.2013, bodo na spletni strani davčne uprave (www.durs.
gov.si) objavljena vprašanja in odgovori s predstavitev Pravilnika o zahtevah 
za računalniške programe in elektronske naprave. Odgovore na spletni strani 
bomo v primeru novih prejetih vprašanj sproti dopolnjevali.

Alenka Kovač Arh, Generalni davčni urad

CEH | junij 2013
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Povprečni znesek trošarine za plinsko 
olje za pogonski namen – april 2013
V Uradnem listu RS, št. 45/13 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki v mes-
ecu aprilu 2013 znaša 413,54 eurov na 1000 litrov. V mesecu aprilu 2013 znaša znesek vračila trošarine 83,54 EUR.
Pravilnik o delih in opremi vozil
 V Uradnem listu RS št. 44/13 je objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil, ki stopi v veljavo 1. 10. 
2013 Nekatere izjeme stopijo v veljavo malce kasneje in sicer:

- od 1.1.2015 (besedilo označeno modro),
- od 1.1.2016 (besedilo označeno  zeleno).

 
V prilogi pravilnika boste med drugim našli tudi naslednje priloge:

- Priloga I: seznam vsebine prve pomoči (za motoriste in avtomobiliste)
- Priloga II: Mere in mase vozil v cestnem prometu 
- Priloga VI: Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok

 
 
Obvezna oprema vozil
(1) Obvezna oprema vozil v cestnem prometu po tem pravilniku je:

– rezervno kolo ali ustrezna naprava oziroma pripomoček (razen za vozila kategorij O1, L, T, C, 
R, S in vozila kategorij M2 in M3, ki so namenjena mestnemu in linijskemu prevozu, ter vozila 
kategorije N z obliko nadgradnje »SG« in dodatnim opisom »komunalno«), kot je opredeljeno 
v 17. členu tega pravilnika, in orodje za zamenjavo;

– varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču (razen za vozila kategorij L1e, 
L2e in L3e), ki mora biti homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27;

– gasilnik za vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila (za vozila kategorij M1 
in N1 z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno sposobnostjo najmanj 
21A, 113B) – velja od 1. 1. 2015

– komplet za prvo pomoč za avtomobiliste za vozila kategorij M, N, T in C, ki je opredeljen v 
Prilogi I tega pravilnika;

– komplet za prvo pomoč za motoriste za vozila kategorij L (razen za vozila kategorij L1e, L2e), ki 
je opredeljen v Prilogi I tega pravilnika;

– rezervne žarnice, kot so opredeljene v 10. členu tega pravilnika (razen za vozila kategorij L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, T in C);

– zimska oprema, kot je opredeljena v 20. do 22. členu tega pravilnika.

(2) Obvezna oprema tovorih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je poleg opreme iz prejšnjega od-
stavka še:

– podložne zagozde (najmanj 2 kosa), razen za vozila kategorije N1, O1 in O2;
– dodatni varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču, ki mora biti homologi-

ran po Pravilniku UN/ECE R 27 – samo za tovorna vozila in avtobuse, če vlečejo priklopno vozilo, 
in motorno vozilo, ki vozi na koncu kolone, če motorna vozila vozijo v organizirani koloni;

– kladivo za razbijanje stekla – samo za vozila kategorij M2 in M3 (najmanj 2 kosa).

(3) Obvezna oprema traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov je poleg 
opreme iz prvega odstavka tega člena še:

– podložne zagozde (najmanj 1 kos) - velja od 1. 1. 2015

Rezervne žarnice
Komplet rezervnih žarnic mora vsebovati žarnice z žarilno nitko za najmanj polovico žarničnih mest 
podvojenih zunanjih svetlobnih in svetlobno–signalnih naprav in po eno žarnico z žarilno nitko za 
zunanja nepodvojena žarnična mesta, pri katerih je mogoča zamenjava samih žarnic.

Dodatne zahteve za pnevmatike
Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti ustrezati pnevmatikam, ki 
so v potrdilu o skladnosti vozila ali v soglasju k registraciji vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike« 
ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni 
odobritvi vozila.
Na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 tone, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo 
biti, poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, vse pnevmatike enake velikosti (če izdelovalec vozila 
ni predvidel različnih pnevmatik na različnih oseh), vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (dia-
gonalne, prepasane diagonalne, radialne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, kategorije hitrosti ter istega 
proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).
Na vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, 
poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, pnevmatike na isti osi enake velikosti, vrste, zgradbe, nosil-
nosti in kategorije hitrosti ter istega proizvajalca in dezena.
Pnevmatike morajo biti vgrajene na vozilo v skladu z navodili proizvajalca pnevmatik oziroma vozila.
 
Rezervno kolo
Izjema k določilom prvega odstavka prejšnjega člena so rezervne pnevmatike tipa T za začasno upo-
rabo, s katerimi so originalno opremljena rezervna kolesa. Pri tem mora voznik upoštevati največjo 
dovoljeno hitrost uporabljane pnevmatike, njihova uporaba pa je omejena le na čas do zamenjave 
poškodovane pnevmatike.
 Rezervno kolo lahko nadomesti ustrezna naprava ali pripomoček, ki ga je predvidel izdelovalec vozi-
la, ali pnevmatika, ki omogoča vožnjo tudi ob predrtju.
 
Zimska oprema vozil
Zimsko opremo motornih vozil kategorij M(1), N(1), L(5)e, L(6)e in L(7)e sestavljajo:

– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam 

enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega po-
gona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

INFORMACIJE ZA PREVOZNIKE
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Zimsko opremo motornih vozil kategorij N(2), N(3), M(2) in M(3) sestavljajo:
– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam 

enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega po-
gona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
 
Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. 
Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim 
pnevmatikam.
 
Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« 
ali »M&S«.
 
Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v 
prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glav-
nih kanalov dezena pnevmatik najmanj 3 mm. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del 
ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z 
Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

–  R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal;
–  R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver;
–  R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče;
–  R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

V cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji.
 
Posebni pogoji za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (ostaja nespremenjen tudi pri 
oznakah):
Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

–  napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
–  varnostne pasove na vseh sedežih,
–  naslonjala za glavo na vseh sedežih in
–  zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

Določbi tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se preva-
žajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu 
s predpisi o homologaciji.
Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 
10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus, razreda 1 oziro-
ma razreda A (mestni avtobus).
Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na 
razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna 
vozila, ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, obvezno imeti vgrajene varnostne pasove 
na vseh sedežih.
Vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, morajo biti označena s predpisanim znakom, kot je 
opredeljen v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.

25. člen - označevanje počasnih vozil -- velja od 1. 1. 2015
Vozila (razen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi 
njihova priklopna vozila, morajo imeti na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora 
biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69.

Pri skupini vozil velja zahteva iz prejšnjega odstavka samo za zadnje vozilo v skupini.
Dodatne zahteve za vozila s posebno obliko nadgradnje oziroma s posebnim namenom (za postopek 
posamične odobritve predelanega vozila in za vozila, ki se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji) – 
velja od 1.1.2015

-  bivalna vozila
-  reševalna vozila
-  NMP vozilo urgentnega zdravnika
-  NMP reševalno motorno kolo
-  NMP vozilo za vodenje, podporo in komunikacije
-  NMP vozilo za prevoz osebja
-  pogrebna vozila
-  vozilo – premična delavnica
-  vozila, v katerem se izvaja neka dejavnost
-  vozilo – premična prodajalna
-  tovorna vozila z nakladalno stranico: Tovorna vozila, ki imajo na zadnji strani vgrajeno nakla-

dalno stranico, morajo imeti na tej stranici dve opozorilni zavesici. Mere zavesic morajo biti naj-
manj 200 mm x 300 mm (š x v). Na teh zavesicah se morajo izmenjavati 50 mm široki odsevni 
beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Zavesici morata biti pritrjeni s svojim zgornjim 
robom na zadnjo stranico tako, da ob spuščeni stranici prosto visita in sta vidni od zadaj. Mesto 
pritrditve sme biti največ 500 mm oddaljeno od zgornjega roba stranice in 100 mm od stranske-
ga roba stranice. Nameščeni morata biti simetrično glede na vzdolžno srednjo ravnino vozila.

-  cestni turistični vlak: Varnostni elementi traktorjev (prvi, drugi in tretji odstavek 27. člena 
pravilnika) – od 1.1.2016. Označevanje širših traktorjev in delovnih strojev in opremljenost 
traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov z zavorami (za vozila, ki se prvič 
registrirajo v Republiki Sloveniji) - – od 1.1.2016.
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IZOBRAŽEVANJE: FRIZERJI CEH | junij 2013

Aktivno v frizerski sekciji OOZ Domžale
Letošnje leto je bilo v sekciji frizerjev zelo pestro. Običajno imajo na leto 4 do 5 seminarjev ali delavnic iz 
različnih, ne samo strokovno frizerskih, področij. Pri strokovnih seminarjih, po besedah predsednice Friz-
erske sekcije Mije Hribar, vabijo med predavatelje le zanimive frizerje, ki znajo podajati tematiko. Zato pravi: 
»Menimo, da je prav, da frizerje, ki imajo veliko znanja in izkušenj povabimo, da le to predstavijo in podajo 
našim frizerkam. Le tako lahko frizerke napredujejo pri svojem delu in strankam ponudijo nekaj novega.«

V marcu so na OOZ Domžale imeli na 
obisku mlajšega frizerja Mateja Komarja, 
ki je predstavljal posebne frizure. Prikazal 
je osebne tehnike striženja in svoj pogled 
na frizerstvo kot stroko. Seminar je potekal 
pod naslovom Glej in se uči, na 8 modelih.

Delovni seminar o spenjanju las
Seminar Spenjanje las je vodila Olga Pom-
pe, bivša predsednica združenja vseh fri-
zerjev. Tokratno srečanje je bilo malce 
drugačno in ga poimenujejo kot delovni 
seminar, ko se je voditeljica ukvarjala z vsa-

kim udeležencem posebej. Izveden je bil v 
začetku aprila zaradi takrat aktualnih ma-
turantskih frizur. Prav zato je delo potekalo 
na modelih z idejami maturantskih in/ali 
poročnih frizur. Bilo je 9 modelov, kolikor 
je delovnih mest in prav toliko udeležencev 
seminarja. Seminar je trajal 4 ure.

Kako bo sekcija frizerjev delovala v pri-
hodnje
Kaj se bo zgodilo po ukinitvi obveznega 
članstva, bo pokazal čas, pravi Mija Hri-
bar, ki je tudi članica sekcije frizerjev na 
OZS in pravi: »Vse bo odvisno od tega, 
koliko bo članov in zbrane članarine. 
Domžalska zbornica je vedno podpirala, 
da se vsaj pol članarine nameni za sub-
vencioniranje strokovnih seminarjev. Se-
minarje so obiskovali največ člani zbor-
nice, čeprav bi želeli privabiti druge. Tudi 
zdajšnji predsednik sekcije Mitja Sojer, je 
imel v Domžalah kar nekaj seminarjev s 
področja poslovanja in stroke.«

Besedilo: E.V.
Foto: E.V. in arhiv frizerske sekcije

Ena od tehnik striženja, ki jih je prikazal predavatelj in frizer Matej KomarO svečanih frizurah je poučevala frizerka 
Olga Pompe

V lanskem septembru je Ivana Bajsić vodila 
zanimiv seminar o barvanju las



23

232323

IZOBRAŽEVANJE: NAPOVED SEMINARJA

Kako poslovati v Avstriji in Nemčiji?
Ni malo podjetnikov, ki vam bodo povedali, da se je njihovo poslovanje izboljšalo že samo s tem, da so ustanovili 
podjetje v tujini, četudi poslujejo s Slovenijo. Pač »tujcem« bolj zaupamo. Obenem je ustanovitev podjetja na tu-
jem izvrsten način, da lahko podjetje poimenujemo tako, kot si želimo. Nasploh pa je v tem globaliziranem svetu 
dobro čim bolj poznati perspektivne tuje trge in zgrabiti priložnost na njih, ko se pojavi. Če torej razmišljate o 
poslovanju v Avstriji ali Nemčiji, bo udeležba na 4-urnem seminarju (delavnici) na to temo zagotovo prišla prav.

Vse o GmbH
Na seminarju lahko pričakujete predsta-
vitev pravnih vprašanj in odgovorov za 
poslovanje na avstrijskem in nemškem 
trgu kot tudi predstavitev, katere pravno-
organizacijske oblike pozna avstrijsko in 
nemško pravo, kaj je GmbH, kdo je lahko 
ustanovitelj GmbH in kdo je lahko druž-
benik GmbH, kdo odgovarja za obveznosti 
GmbH, kaj je družbena pogodba, kako se 
lahko družbena pogodba GmbH spreme-
ni, kakšno je lahko ime firme GmbH, ka-
kšno je lahko področje dejavnosti GmbH, 
ali je za GmbH potrebno obrtno dovolje-
nje, kakšna je višina osnovnega kapitala in 
osnovnih vložkov v GmbH ...

Podjetje ali podružnica?
Odgovorili bomo na vprašanje, ali je lah-
ko sedež podjetja – podružnice v Avstriji/
Nemčiji, ali mora biti podružnica vpisana 
v sodni register, kje se vloži predlog za vpis 
podružnice v trgovinski register, kaj mora 
biti priloženo prijavi za vpis slovenske po-
družnice v sodni register v Avstriji/Nemčiji, 
kako prijavim podružnico v Avstriji/Nem-
čiji, kako prijavim poslovodjo podružnice 
v Avstriji/Nemčiji, ali se podružnica lah-
ko ukvarja z obrtjo, kaj se nasploh splača, 
odpreti podjetje ali podružnico v Avstriji/
Nemčiji …

Kaj se splača izvažati na germanske trge?
Zagotovo marsikoga zanima, kako je z izvo-
zom v Avstrijo/Nemčijo, kateri so perspek-
tivni sektorji za izvoz in investicije v Avstriji/
Nemčiji, kak je pravna podlaga izvoznega 
postopka, kje je kraj izvoznega carinjenja, 
katere dokumente je potrebeno predložiti 
izvozni deklaraciji, ali lahko primerjamo 
posamezne statusne oblike s slovensko za-
konodajo …

Tudi za s. p. in obrtnike
»Einzelunternehmer« - samostojni podje-
tnik posameznik – je oblika poslovanja, ki 
jo poznajo tudi gospodarsko razvitejši trgi. 
Dobili boste odgovor na vprašanje, kdo je 

Vas zanima katere pravnoorganizacijske oblike pozna avstrijsko in nemško pravo, kaj je 
GmbH, kdo je lahko ustanovitelj in kdo je lahko družbenik?

Na seminarju bomo povedali kaj je pravna podlaga izvoznega postopka, kje je kraj iz-
voznega carinjenja, katere dokumente je potrebno predložiti v izvozni deklaraciji ipd
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IZOBRAŽEVANJE: NAPOVED SEMINARJA

PRIJAVNICA: Seminar Kako poslovati v Avstriji in Nemčiji

Kdaj: 20. 6. 2013 ob 16. uri
Kje: OOZ Domžale, Šaranovičeva cesta 21c
Cena za člane OOZ: 30 everov

PODJETJE - OBRTNIK: ____________________
Ulica - pošta: _____________________________
Kontaktna           oseba: __________________________

Tel./faks: _______________________________
Davčna št.: SI____________________________

Datum: _________________ Podpis: _________________

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA DOMŽALE
Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale
Telefon: 01/7219 370, 7219 375, 7213 743, telefax 01/7214 836, gsm: 041/312 687
Davčna številka: 14758008, matična številka: 5174023
Transakcijski račun št.:02300-0010638781 NLB d.d., Ljubljana
http://www.ooz-domzale.si, e-pošta:info@ooz-domzale.si

Cena za ostale: 70 evrov
Izvajalec: vm, virtual management

lahko podjetnik posameznik, kako nastane 
podjetje samostojnega podjetnika (usta-
novitev prijava obrti), kdaj ne gre za opra-
vljanje obrtne dejavnosti, kaj je potrebno 
prijaviti in kako, kaj je potrebno priložiti 
pisni prošnji za prijavo obrti, kdo izda obr-
tno dovoljenje, za kaj odgovarja samostojni 
podjetnik, ali samostojni podjetnik potre-
buje obrtno dovoljenje, ali se samostojni 
podjetnik vpiše v trgovinski register (ali je 
torej potrebna registracija) in ali ima lahko 
firmo, ali je samostojni podjetnik socialno 
zavarovan, katere prednosti ima »Einzelun-
ternehmer«, katere so slabosti »Einzeluner-
nehmer«, če sem obrtnik, kako prijavim 
obrt in komu, pod kakšnimi pogoji …
Spregovorili bomo tudi o  »Aktiengesell-
schaft« (AG) – delniški družbi in o pogod-
bah ter predpisih vseh vrst, pa tudi o davkih.

Podrobneje se bosta prestavili avstrij-
ska in  nemška gospodarska zbornica 
in njihova podpora pri ustanovitvi 
podjetja, predstavitev značilnosti av-
strijske in nemške kulture in značil-
nosti pogajanj na obeh trgih.

CEH | junij 2013

Dobili boste odgovor na vprašanje, kdo je lahko podje-
tnik posameznik, kako nastane podjetje samostojnega 
podjetnika (ustanovitev prijava obrti), kdaj ne gre za 
opravljanje obrtne dejavnosti
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Aleksandra Borštnar 
Maček, prof. nemščine in univ. 
dipl. novinarka, z večletnimi 
izkušnjami poučevanja 
nemškega jezika, prevajanja in 
pisanja novinarskih člankov. 

Osebno svetovanje: 
041 763031, aleksandra.
macek@sama-navitas.si
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Preizkusite se v nemščini
Iz italijansko govorečega sveta se v tokratni številki selimo v german-
skega. Tudi nemško govoreče dežele so za Slovence zanimive, kot 
počitniške destinacije in tudi kot tržišče za nove poslovne priložnosti.

1. Es ist schon 17.00 Uhr, wir gehen alle nach Hause.
a) Gute Besserung!
b) Schönen Feierabend!
c) Hals- und Beinbruch!

2. Ihr Mitarbeiter liegt im Krankenhaus.
a) Guten Appetit!
b) Viel Spaß!
c) Gute Besserung!

3. Miha fährt morgen früh mit dem Auto nach Berlin.
a) Gute Fahrt!   
b) Ich drücke dir die Daumen!
c) Viel Erfolg!

4. Branko hat geheiratet.
a) Alles Gute zu ... !
b) Viel Erfolg!
c) Herzlichen Glückwunsch zu ... !

5. Die Frau Ihres Geschäftspartners ist verstorben.
a) Mein herzliches Beileid!
b) Gute Besserung!
c) Alles Gute!

6. Stefan hat Geburtstag.
a) Frohe Ostern!
b) Alles Gute zu ... !
c) Viel Vergnügen!

7. Monika und Klara fliegen morgen nach Portugal.
a) Hals- und Beinbruch!
b) Guten Tag!
c) Guten Flug!

8. Nach schwierigen Verhandlungen, hat Edi einen großen Auftrag 
erhalten.
 a) Ich drücke dir die Daumen!
 b) Herzlichen Glückwunsch!
 c) Schönes Wochenende!

Rešitve: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9d, 10c, 11d, 12a

9. Ein Zimmer, in dem man schläft, ist ein _____________________.

a) Schlafenzimmer  b) Schlafezimmer 
c) Schlafzimer                   d) Schlafzimmer

10. Wenn man sich um die freie Arbeitsstelle bewirbt, muss man 
eine _____________ schreiben.
 
a) Bewirb b) Bewurb  
c) Bewerbung d) Bewarbung

11. Sie hat sich verabschiedet. 
Um acht Uhr nahm sie _________________.

a) Mühe  b) Hunger  
c) Frage  d) Abschied

12. Das deutsche Wort für ein Ticket heißt die __________________.

a) Fahrkarte  b) Zeit   
c) Verspätung  d) Vorstellung

UPORABNA ZNANJA: JEZIKI

Pomerite se v poznavanju nemških fraz v različnih življenjskih situacijah in poznava-
nju besedišča, s katerim se lahko srečate v poslu ali na potovanju. Za bolj podrobno 
oceno znanja se obrnite na podjetje SAMA Navitas, kjer tudi sicer v sodelovanju z 
OOZ Domžale organiziramo jezikovne tečaje. Vabimo vas, da si ogledate naše prete-
kle prispevke, ki so bili objavljeni v reviji CEH in se preizkusite tudi v znanju drugih 
tujih jezikov z reševanjem testov, ki jih najdete na spletni strani www.sama-navitas.
si, v rubriki Jezikovni svet.

Več informacij in osebno svetovanje 
na 041763031, info@sama-navitas.si, 
www.sama-navitas.si

Tel./faks: _______________________________
Davčna št.: SI____________________________
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UPORABNA ZNANJA: PSIHOLOGIJA

Dr. Neja Zupan 
je mednarodno priznana 
trenerka NLP in NLP Coach. 
Je avtorica in soavtorica 
psiholoških knjig in člankov 
objavljenih v domačih 
in tujih revijah. 

Osebno svetovanje: 
040 370930, 
neja.zupan@bisernica.si

Kako se uspešno pogajati
V naši šoli jadranja na morju smo sedaj spoznali vse osnove in trike, ki so pomembni za plovbo po oceanu. 
V današnji lekciji se zato odpravljamo na širno morje. Na odprtem morju smo nezaščiteni, prepuščeni le naši 
dobri opremi, veščinam, notranjemu miru in intuiciji, da ob pravem trenutku izberemo ustrezno rešitev. Ko je 
morje mirno in nebo sončno, takrat ni težko biti dober mornar. Dober mornar se razpozna šele v neurju, visokih 
valovih in močnem vetru (v težavnih situacijah v medosebnih odnosih).

Pogajanja, ki so težavna, so kot plovba v 
močnem neurju na odprtem morju. Ka-
tera oprema in veščine so za pogajanja 
potrebne, da 

• uresničite tisto kar želite in istočasno 
omogočite drugim, da uresničijo sebe,

• izrazite tisto kar vam je pomembno in 
na način, da vas drugi slišijo,

• vam vsaka interakcija z drugimi (četudi 
težavnimi) prinaša učenja, rast in razvoj,

• znate obvladovati situacije tudi z ljudmi, 
ki običajno blokirajo komunikacijo,

• znate najti rešitve, ki so sprejemljive tako 
za vas kot za sogovornika (temu rečemo 
win-win rešitve),

• upravljati s situacijami na ekološki na-

čin-to pomeni da predvidite rezultate, ki 
so v najvišje dobro vseh vpletenih,

• ste v stanju odpuščanja, brez jeze in ob-
čutkov krivde,

• vas zaznate, kako vas vse situacije v ži-
vljenju bogatijo in prinašajo dobro va-
šim nadaljnjim korakom.

Veščine pogajanj so pomembne v vsako-
dnevnem življenju, tako poslovnem kot 
zasebnem, ker smo stalno v stiku z ljudmi. 
Vsak človek je svet zase, vsak ima svoje ži-
vljenjske izkušnje in daje drugačen pomen 
dogodkom v svetu in življenju. Zato v med-
osebnih pogovorih večkrat naletimo na 
konflikte, ki so le posledica različnega po-
gleda na svet in različne cilje, ki si jih vsak 
posameznik postavlja v življenju. Zatorej 
kadarkoli imata dve osebi različen pogled, 
ali pa imata različne cilje (hočeta različne 
stvari) in hočeta istočasno skupaj nekaj na-
rediti, nastopijo pogoji za pogajanja, proces 
iskanja skupne rešitve.

Glede na Webster slovar je pogajanje »najti 
o neki temi sporazum z drugo osebo s po-
močjo prilagajanja, diskusije, dogovora«. 
Pogajanje je proces iskanja sprejemljive re-

šitve za obe strani, ki imata različna prepri-
čanja, različne vrednote, različne poglede, 
različne namene in različne cilje.

Da je proces pogajanj lahko uresničen in 
uspešen so pomembne veščine, ki smo jih 
obravnavali že v preteklih člankih:

Zemljevid prihodnosti
a. Oblikovanj cilj
b. Več možnih poti za uresničitev cilja

Ciljna usmerjenost pomeni, da imamo v 
mislih vedno kaj hočemo namesto česa no-
čemo. Ko smo osredotočeni na cilj, obstaja 
veliko večja verjetnost, da do želenega cilja 
pridemo. Pri pogajanjih je pomembno, da 
imamo v mislih tako cilj, kot tudi več mo-
žnih poti do cilja. Prožnost je zato temelj 
uspešnega procesa pogajanja. »Ne preživi 
najmočnejši, najhitrejši, najbolj izkušen… 
temveč tisti, ki se najhitreje prilagodi spre-
membam. (Darwin)«

Predpostavke
a. »zemljevid ni ozemlje«
b. »za vsakim vedenjem je pozitiven 
namen«
c. »pomen komunikacije je v odzivu«

Ko smo usmerjeni na to, da ima vsak izmed 
vpletenih pozitiven namen in da sami lah-
ko usmerjamo, kako bomo vodili pogovor, 
imamo v rokah »krmilo«.

NUstvarjanje dobrega stika
a. Kalibriranje 

i. Prepoznavanje glavnega 
    zaznavnega kanala
ii. Izbira besed
iii. Govorica telesa

b. Spremljanje
c. Dober stik
d. Vodenje

Prepoznavanje jezika sogovornika je ključ 
za vrata medosebnega razumevanja. Ko s 
sogovornikom govorimo na način, ki mu/
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Na odprtem morju smo nezaščiteni, prepuščeni le naši dobri 
opremi, veščinam, notranjemu miru in intuiciji

1.

2.

3.
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ji je domač, začnemo govoriti »isti jezik«. 
Možnost razumevanja se zato poveča. So-
govornik nas sliši šele, ko govorimo njemu/
njej domač jezik.

Zaznavni položaji 1-2-3
a. Pogled s svojega zornega kota
b. Pogled z zornega kota sogovornika
c. Pogled z zornega kota moderatorja
d. Pogled s ptičje perspektive

Veščina, da pogledamo situacije iz različnih 
perspektiv, poveča možnost razumevanja si-
tuacije in zato boljše izhodišče za uspeh pri 
pogajanjih.

Pozitivna formulacija govora
a. Spodbuda
b. Poudarjanje vrlin
c. Motivacija

Spodbuda in motivacija sta voda za zemljo. 
Preveč ali premalo vode uniči pridelek.

Sidranje
Da uspešno vstopamo, izpeljemo in za-
ključimo proces pogajanj, je pomembno 
notranje stanje v katerem smo. Samo kadar 
smo v dobrem razpoloženju naši možgani 
polno delujejo. Možnosti za skupen jezik s 
sogovornikom se ob polni kapaciteti delova-
nja povečajo. Vsaka negativna čustva: jeza, 
strah, sovraštvo, maščevanje, privoščljivost, 
ljubosumje, zahrbtnost zmanjšajo kapa-
citeto delovanja naših možganov in zato 
zmanjšajo možnost, da pridemo do rešitve, 
ki dolgoročno prinese pozitivne rezultate za 
vse vpletene.

Prepričanja in vrednote
Pred pogajanji je pomembno, da prepozna-
mo naše meje: naša prepričanja in vrednote. 
Ko poznamo naše skrajne meje, pridobimo 
manevrski prostor za sporazume v poga-
janjih. Enako pomembno kot poznavanje 
lastnih mej, je pomembno tudi prepoznava-
nje mej sogovornika. Spoštovanje je pot do 
odličnih rešitev.

META program
a. Izbris
b. Posplošenje
c. Popačenje

Vrsta vprašanj nam omogoča, da bolje raz-
iščemo sogovornikov zemljevid sveta in se 
tako približamo skupnemu razumevanju. 
Tako se odprejo boljše možnosti za skupne 

rešitve, ko gremo drug drugemu nasproti.
Zaključni korak našega druženja pokaže, 
kako pomembni so bili prejšnji koraki, da 
uresničimo in dobro izpeljemo pogajanja.

Ker se pogajanja ne dogajajo samo v med-
osebnih odnosih, temveč tudi v nas samih. 
To se zgodi, ko nekaj hočemo izpeljati, pa se 
pojavi dvom, ali pa razlogi za in proti, ali pa 
notranji samogovor nasprotujočih mnenj. 
Zato vam tokrat predstavljamo še tehniko s 
katero v sebi najdemo rešitve – torej izpelje-
mo pogajanje znotraj nas samih. Tehnika je 
prenosljiva tudi na medosebne odnose.

Bistvo te tehnike je, da poiščemo skupni na-
men (cilj) in iščemo rešitve, kako uresničiti 
skupen cilj. Uporablja se, ko v sebi najdemo 
dva nasprotujoča mnenja (dela). Proces 
pogajanj je uspešen, ko najdemo rešitve, ki 
zadovoljijo oba dela. Vsak sam po sebi ve, 
da ko najde rešitve, se pomiri. Življenje je 
potem veliko bolj veselo.

Tehnika:

Najdi v sebi dva nasprotujoča dela

Npr: en del hoče hitro opraviti na-
loge današnjega dne, drugi del pa 
hoče najti luknje, klepetati s sode-
lavci, popiti kavico,…

Najdi prostor, kjer je mir. Mir je po-
memben za proces pogajanj

Zamisli si, da en del postaviš v levo 
roko in drugi del v desno roko (vse-
eno je kako sta dela razporejena)

Vsak del si zamisli, kot da je vsak del 
oseba. Opazuj vsako osebo, spre-
mljaj kako govori, kakšne kretnje 
dela. Opazuj osebi na levi in desni.

Osredotoči se na osebo, ki naspro-
tuje delovanju, torej osebo, ki hoče 
počivati in lenariti med delovnim 
procesom. Vprašaj to osebo: »Kaj je 
tvoj pozitiven namen, kaj želiš?« 

Osredotoči se na osebo, ki hoče de-
lovati. Vprašaj to osebo: »Kaj je tvoj 
pozitiven namen, kaj želiš?« 

Obe osebi sprašuj toliko časa, da 
spoznaš, da imata enak namen.

Na primer:
A: Oseba, ki nasprotuje delovanju 
morda reče: »utrudim se«, »hočem 
imeti kontakt z ljudmi«, »hočem 
imeti biti povezan z drugimi ljudmi«.

B: Oseba, ki hoče delovati: »dobro že-
lim opraviti naloge«, »uspešno izpol-
njeni cilji nas povezujejo«, »hočem 
imeti biti povezan z drugimi ljudmi«.

Vsako osebo A in B vprašaj, kaj ima 
druga oseba (A, B), kakšne vire, ki se 
so koristni, smiselni in dobrodošli. 
A: Oseba, ki nasprotuje delovanju 
morda reče: »imam sposobnosti, da 
izboljšam delovni proces tako, da na-
redimo hitreje in bolje«, »sem prožen 
in najdem rešitve«.
B: Oseba, ki hoče delovati: »imam 
disciplino«, »znam načrtovati in se 
organizirati«, »uspešen sem v uresni-
čevanju ciljev«.

Zamisli si, da se osebi učita druga 
od druge. Zamisli si, kaj novega se 
ustvarja iz znanja, ki ga vsaka oseba 
že ima. Kakšna nova ideja se ti je že 
porodila? Do kakšnega spoznanja si 
že prišel/prišla? Naštej vsaj 3 ideje/
spoznanja.

Na podlagi idej in spoznanj si zamisli 
na kakšne načine zdaj A in B uresni-
čita svoj skupni pozitivni namen.

Vsako osebo A in B vprašaj, kako so 
jima novi načini izpolnitve skupnega 
namena všeč in kako jih lahko ure-
sničita.

Če osebi A ali B, spoznanja/ideje niso 
všeč, se vrni na korak 9 in najdi nove 
možnosti. Ponavljaj toliko časa, da so 
ideje sprejemljive tako za A, kot za B.

V znamenje integracije A in B, leve in 
desne, skleni roke.

Napiši nove možnosti delovanja s 
katerim se strinjata tako del A, kot 
tudi del B.

Tako smo s pogajanji prišli do zaključka na-
šega potovanja, kajti pogajanja zajemajo vse, 
kar smo pregledali v preteklih številkah. Zdaj 
ste opremljeni, da uspešno jadrate. V zavodu 
Bisernica vam želimo ugodno plovbo.
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Če boste brali oznake, boste lažje 
izbrali bolj kakovostno hrano

ZDRAVJE: PREHRANA

Berite oznake in premišljeno 
izbirajte živila
Ko kupujete živila v trgovini, bodite izbirčni. Berite oznake in živila premišljeno izbirajte. Živila, ki jih 
kupujemo v trgovinah, so načeloma prehransko ustrezna, sveža in brez škodljivih mikroorganizmov, 
vendar ne nujno kakovostna. Vsekakor pa ustrezajo zakonodaji države in Evropske unije.

10 pomembnih oznak
Vsako živilo mora ime-
ti oznako, ki vsebuje 10 
pomembnih podatkov: 
ime izdelka, količi-
na, seznam sestavin, 
trajnost, proizvajalec, 
način pridelave (npr. 
ekološko pridelano), 
vsebnost gensko spre-

menjenih organizmov (GSO), kraj izvora, hranilno vrednost, 
zraven pa še opisne trditve (npr: vsebuje manj maščob, manj 
sladkorja idr.). 
Če boste brali oznake, boste lažje izbrali bolj kakovostno hrano.

Sestavine
V seznamu sestavin, ki jih živilo vsebuje, boste našli naštete vse 
sestavine v padajočem vrstnem redu glede na delež. Ta infor-
macija je še posebej pomembna za vse tiste, ki so alergični na 
določene snovi, na primer jajca, arašide, mleko idr.

Hranilna vrednost
Ta pove, koliko beljakovin, ogljikovih hidratov, vitaminov, mi-
neralov in vlaknin je v živilu. Te informacije vam bodo poma-
gale pri sestavi uravnoteženega obroka. Energijska vrednost 
pove, koliko energije (kcal in kJ) se skriva v živilu. Na oznakah 
velikokrat najdemo tudi podatek, kolikšen delež priporočenega 
dnevnega odmerka hranila ali delež dnevnih energijskih po-
treb vsebuje obrok živila.

Brigita Žinko
svetovalka za prehrano, 
osebna trenerka in vodja 
vadbenega studia OZ

Osebno svetovanje:
040 574714
Info@studio-oz.si

CEH | junij 2013
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Kaj pomenijo oznake ekološko, organsko 
in biološko
Kako je bilo živilo pridelano, povejo oznake 
»ekološko«, »organsko« ali »biološko«. Te 
oznake so znotraj EU pravno strogo urejene. 
Imajo jih le živila, ki so proizvedena v skladu 

z zahtevanimi standardi. Ob taki oznaki poiščite še številko certifi-
kata ali kontrolnega testa.

GSO
Oznaka GSO (gensko spremenjeni organizmi) imajo vsi izdelki, v 
kateih je več kot 0,9 % ostankov takih organizmov. Če živilo vse-
buje sestavino, ki je gensko spremenjena, mora biti to v seznamu 
sestavin navedeno. Oznaka »ne vsebuje GSO« ne pomeni, da ži-
vilo ni bilo pridelano z uporabo umetnih gnojil ali izpostavljeno 
pesticidom.

Vsem znani E-ji
Oznake »E« označujejo dodatke k živilom. Nekateri so enaki na-
ravnim snovem, ki jih najdemo v živilih ali uporabljamo v prehra-
ni, če pa jih uživamo preveč, lahko škodijo zdravju.

Najpogostejši dodatki so na primer sladila, ki jih pogosto namesto 

POMEMBNO: ne nasedajte opisnim oznakam na 
živilih, na primer brez maščob, holesterola, brez sladkorja ...

sladkorja uporabijo v gaziranih pijačah in sadnih jogurtih. To so 
na primer aspartam (E 951), saharin (E 954), acesulfam (E 950), ki 
so v velikih količinah ali če jih uživamo prepogosto lahko škodljivi 
zdravju. Ojačevalce arome najdemo v začinjenih in sladkih živilih, 
na primer natrijev glutamat (E 621) v juhah, omakah, salamah.

Glikemični indeks
GI pove vpliv ogljikovih hidratov v obroku na raven sladkorja v 
krvi. Če  po zaužitju živila krvni sladkor hitro naraste, ima živilo 
visok GI. Kako hitro krvni sladkor naraste je seveda odvisno tudi 
od količine zaužitega živila. Tudi preveliki obroki imajo podoben 
učinek in hitro dvignejo krvni sladkor.

Poznavanje pomeni zdravje
Zdaj, ko poznate osnovne oznake na živilih, boste lahko bolj kri-
tično presodili različne trditve na živilih, na primer »varovalno ži-
vilo«, »light«, »z manj sladkorja« idr. Preverite seznam sestavin in 
hranilno vrednost. 

Če ima živilo na primer znak stiliziranega srca, ki označuje va-
rovalno živilo, naj bi to pomenilo manj nasičenih maščob, hole-
sterola, sladkorja in natrija in manjšo energetsko vrednost. Kljub 
oznaki ponovno preverite sestavine in hranilno vrednost živila, ali 
to res drži.

Hrana, ki jo vsakodnevno vnašamo v telo je naše gorivo. Seveda 
vedno nimamo na voljo ekoloških pridelkov ali živila brez dodat-
kov. Kljub temu pa lahko izbirate karseda kvalitetna živila, saj svo-
jemu telesu privoščite najboljše, kajne?

Če ima živilo na primer znak stiliziranega srca, 
ki označuje varovalno živilo, naj bi to pomenilo 
manj nasičenih maščob, holesterola, sladkorja 
in natrija in manjšo energetsko vrednost
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KULTURNI UTRIP

Kvartet rogov in Čarnice v Grobljah
Glasbeniki, pevci in drugi umetniki se bolj kot kdor koli drug zavedajo, kako pomembno je njihovo javno 
delovanje in bogatenje našega vsakdana. Zato se je Kvartet rogov Slovenske filharmonije takoj odzval 
povabilu, da julija s svojim vrhunskim nastopom obeležijo 250-letnico posvetitve cerkve sv. Mohorja in 
Fortunata v Grobljah.

K sodelovanju so povabili še žensko vokalno skupino Čarnice 
in na koncertu, na katerem bo prevladovala renesančna glasba, 
bodo združili glasove v skupnem nastopu, prav tako pa bo mo-
goče prisluhniti posebej rogovom in posebej vokalni zasedbi.
Za koncert, ki bo trajal dobro uro, si prizadeva Robert Prednik, 
domačin, ki ga je k pomoči pri zbiranju donatorskih sredstev 
naprosil grobeljski župnik Andrej Jemec.
Pomoč v obliki prostora v glasilu Ceh je kulturnim ustvarjal-
cem omogočila tudi OOZ Domžale.

Besedilo in foto: K. V.

CEH | junij 2013

Kvartet rogov sestavljajo (od leve): Metod Tomac, Jožek 
Roser, Aurelie Roussel in Robert Prednik
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PRIJAVNICA: Seminar Kako poslovati v Avstriji in Nemčiji

Kdaj: 20. 6. 2013 ob 16. uri
Kje: OOZ Domžale, Šaranovičeva cesta 21c
Cena za člane OOZ: 30 everov

PODJETJE - OBRTNIK: ____________________
Ulica - pošta: _____________________________
Kontaktna           oseba: __________________________

Tel./faks: _______________________________
Davčna št.: SI____________________________

Datum: _________________ Podpis: _________________

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA DOMŽALE
Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale
Telefon: 01/7219 370, 7219 375, 7213 743, telefax 01/7214 836, gsm: 041/312 687
Davčna številka: 14758008, matična številka: 5174023
Transakcijski račun št.:02300-0010638781 NLB d.d., Ljubljana
http://www.ooz-domzale.si, e-pošta:info@ooz-domzale.si

Cena za ostale: 70 evrov
Izvajalec: vm, virtual management

Kako poslovati 
v Avstriji in Nemčiji?
Ni malo podjetnikov, ki vam bodo povedali, da se je njihovo poslovanje izboljšalo že samo s tem, da so ustanovili 
podjetje v tujini, četudi poslujejo s Slovenijo. Pač »tujcem« bolj zaupamo. Obenem je ustanovitev podjetja na tujem 
izvrsten način, da lahko podjetje poimenujemo tako, kot si želimo. Nasploh pa je v tem globaliziranem svetu dobro 
čim bolj poznati perspektivne tuje trge in zgrabiti priložnost na njih, ko se pojavi. Če torej razmišljate o poslovanju v 
Avstriji ali Nemčiji, bo udeležba na 4-urnem seminarju (delavnici) na to temo zagotovo prišla prav.


