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A. Davčne blagajne? DA ali NE – pojasnilo Durs
B. IZBRIS DEJAVNOSTI – SAMOSTOJNI PODJETNIK – NOVOST!
C. IZVRŠNICA
D. PREDLOG IN DOPOLNITEV SPREMEMB OBRTNEGA ZAKONA – OBRTNA
ZBORNICA
E. ZMANJŠANJE NAROČNINE RTV Z NOVIM LETOM 2013
Spoštovane stranke, poslovni partnerji.
V uradnem listu dne 06.07.2012 je bila objavljena sprememba Uredba o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki temelji na
podlagi 171. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ.
V prilogi vam tako posredujemo kratek povzetek in vas vljudno prosimo,
da si NUJNO preberete.
Potrudili smo se, da je besedilo spisane kratko in jedrnato, kljub vsemu pa bomo vse
nejasnosti reševali z vsako stranko posebej ob vašem prvem obisku v našem servisu.

A. DAVČNE BLAGAJNE? DA ali NE?
Davčnih blagajn se za enkrat ne bo uvedlo – Osnutek Zakona torej ne prične veljati,
vendar pa:
Ministrstvo za finance v svojih gradivih povzema ugotovitve davčne uprave, da
nekateri zavezanci, ki poslujejo z gotovino, uporabljajo računalniške programe in
strojno opremo, ki omogoča naknadno spreminjanje. Zato je ministrstvo v predlogu
sprememb zakonodaje zapisalo predlog, da:
-

sme zavezanec uporabljati takšen program, ki omogoča brisanje, popravljanje
in spreminjanje izvornega zapisa podatkov le, če so izvorni zapis in vse
naknadne spremembe shranjene v napravi ali na drugem mediju, dobavitelj
računalniškega programa ali elektronske naprave ne sme zagotavljati ali
omogočiti uporabe take opreme, ki omogoča brisanje, popravljanje,
spreminjanje izvornih zapisov brez hrambe prvotnih podatkov in vseh
naknadnih sprememb

Kršitev teh določil bi naj bila sankcionirana z:
-

obveznim odvzemom take opreme, programa in visokimi globami (za
samostojnega podjetnika od 10.000 do 50.000 evrov, od 50.000 do 150.000
pravne osebe, od 70.000 do 250.000 srednje in velike družbe, dodatno so
predvidene tudi globe za odgovorne osebe).
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B. IZBRIS SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA – NOVOST!
Zaradi spremembe Zakona o Gospodarskih družbah oziroma uveljavitvi novele ZGD-1G
(Ur.l. RS, št. 57/2012) mora podjetnik prenehanje opravljanja dejavnosti prijaviti najmanj 3 dni
prej (doslej 15 dni).
Podjetnik mora vsaj tri mesece pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na primeren način
(s pismim upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo
prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
Prav tako velja to za Ajpes – odjavo dejavnosti ni potrebno več najaviti 15 dni prej, temveč 3
dni pred datumom prenehanja dejavnosti!
C. IZVRŠNICA
Pravna narava izvršnice – kaj je izvršnica?
Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se
dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek.
Izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni organ.
Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo
na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.
Izvršnica kot izvršilni naslov
Izvršnica je izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.
Šteje se, da izvršnica vsebuje potrdilo o izvršljivosti.
Vsebina izvršnice
Izvršnica vsebuje:
1. navedbo, da gre za izvršnico,
2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
3. davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
4. v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se
obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,
6. kraj in datum izdaje izvršnice,
7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.
Velja neizpodbitna domneva, da izvršnica vsebuje:
1. nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme
dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z
izvršnico, in
2. nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme
dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu s
prejšnjo točko.
Izvršnica lahko vsebuje navedbo enega ali več dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev.
Nepopolna izvršnica
Izvršnica, ki ne vsebuje vseh sestavin iz prvega odstavka prejšnjega člena, nima pravnega
učinka.

-2-

Pravica predložitve izvršnice
Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice.
Prenos izvršnice
Izvršnica ni prenosljiva.
Zahteva za izvedbo plačilne transakcije
Upnik zahteva izvršitev plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice tako, da
predloži izvršnico v plačilo enemu izmed dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev. Upnik ob
predložitvi izvršnice navede račun, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo.
Predložitev izvršnice predstavlja izročitev plačilnega naloga upnika banki v skladu z
zakonom, ki ureja plačilne storitve.
Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na
katerega se glasi izvršnica.
Če upnik ob predložitvi izvršnice ne izjavi, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v višini,
nižji od zneska, na katerega se glasi izvršnica, se šteje, da je upnik zahteval izvršitev plačilne
transakcije za celoten znesek, na katerega se glasi izvršnica.
Postopek ponudnika plačilnih storitev z izvršnico
Ponudnik plačilnih storitev ne izvrši upnikove zahteve iz prejšnjega člena in vrne izvršnico
upniku, če:
– obveznost iz izvršnice še ni dospela,
– upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo,
– je izvršnica nepopolna, ali
– so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekla več kot tri leta.
Ponudnik plačilnih storitev ne preverja ali:
– denarna obveznost iz izvršnice izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali
fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije,
– je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika,
– je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica,
– je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma drugega pravnega temelja
nastanka obveznosti, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.
Obvestilo o unovčenju
Ponudnik plačilnih storitev, pri katerem je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije v
skladu s pooblastilom iz izvršnice, obvesti dolžnika o upnikovi plačilni zahtevi.
Prepoved razpolaganja s sredstvi
Ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila predložena izvršnica, onemogoči dolžniku
razpolaganje z denarnimi sredstvi, dokler upnikova zahteva, dana na podlagi izvršnice, ni
izvršena.
Ne glede na prejšnji odstavek se pred plačilom obveznosti iz izvršnice izvrši sklep:
– o izvršbi, s katerim je sodišče naložilo ponudniku plačilnih storitev, da blokira dolžnikova
sredstva,
– o izvršbi, s katerim je davčni ali carinski organ naložil ponudniku plačilnih storitev, da zarubi
dolžnikova denarna sredstva, in
– sodišča ali davčnega organa o zavarovanju.
Plačilo obveznosti iz izvršnice
Ponudnik plačilnih storitev poravna obveznost iz izvršnice najprej iz denarnih sredstev na
računu dolžnika, preko katerega dolžnik v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve,
opravlja plačilne storitve. Če na tem računu ni denarnih sredstev, prenese ponudnik plačilnih
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storitev na ta račun ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov, depozitov ali
varčevanj, če dolžnik s temi sredstvi lahko razpolaga.
Poplačilo iz sredstev v tuji valuti
Če ima dolžnik pri ponudniku plačilnih storitev sredstva v tuji valuti, ponudnik plačilnih
storitev preračuna tujo valuto v eure po svojem nakupnem tečaju na dan izvršitve plačila.
Preverjanje obstoja denarnih sredstev in delno plačilo
Ponudnik plačilnih storitev, kateremu je upnik predložil izvršnico, najmanj enkrat dnevno
preveri, ali se na računu dolžnika, ki ga vodi, nahajajo sredstva in, če se sredstva nahajajo, v
skladu z upnikovo zahtevo poravna obveznost iz izvršnice v breme dolžnikovega računa.
Če denarna sredstva dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev omogočajo le delno poravnavo
obveznosti iz izvršnice, poravna obveznost iz izvršnice le za tisti del upnikove zahteve, ki
ustreza višini sredstev na dolžnikovem računu.
Stroški plačila izvršnice
Če ponudnik plačilnih storitev zaračunava posebno nadomestilo za izvajanje dejanj na
podlagi izvršnice, morajo biti ta nadomestila primerna in v skladu z dejanskimi stroški, ki
nastanejo ponudniku plačilnih storitev.
Nadomestilo, zaračunano v skladu s prejšnjim odstavkom, si lahko ponudnik plačilnih storitev
izplača, preden poravna obveznost iz izvršnice.
Posredovanje izvršnice drugim ponudnikom plačilnih storitev
Če na dolžnikovem računu, ko upnik ponudniku plačilnih storitev predloži izvršnico, ni
denarnih sredstev, preveri ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena v
plačilo, v evidencah, katerih vsebino lahko uporablja, ali ima dolžnik odprt račun oziroma
račune tudi pri drugem ponudniku ali ponudnikih plačilnih storitev.
Če ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila izvršnica predložena v plačilo, ugotovi, da ima
dolžnik odprt račun ali račune tudi pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, pošlje kopijo
izvršnice tem drugim ponudnikom plačilnih storitev.
Drugi ponudniki plačilnih storitev takoj prenesejo sredstva, potrebna za izvršitev upnikove
zahteve za plačilo izvršnice, na račun dolžnika, ki se vodi pri ponudniku plačilnih storitev, ki
je poslal kopijo izvršnice.
Za druge ponudnike plačilnih storitev se smiselno uporabljajo 46. do 50. člen tega zakona.
Pri smiselni uporabi se namesto pojma »izvršnica« uporablja pojem »kopija izvršnice«,
namesto pojma »ponudnik plačilnih storitev« pa se uporablja pojem »drugi ponudnik

plačilnih storitev«.

Poplačilo dolžnika in vrnitev izvršnice
Ko ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena v plačilo, v celoti izvrši
upnikovo zahtevo, o tem obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ki jim je posredoval
kopijo izvršnice in vrne presežek prenesenih sredstev na dolžnikove račune, s katerih je bil
presežek posredovan.
Če je z izvršitvijo zahteve plačana celotna obveznost iz izvršnice, ponudnik plačilnih storitev
vrne izvršnico dolžniku.
Če je z izvršitvijo zahteve plačan le del obveznosti iz izvršnice, zaznamuje ponudnik plačilnih
storitev delno plačilo na izvršnici in vrne izvršnico upniku.
Vrnitev izvršnice upniku
Ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico upniku:
– če zahteve, dane na podlagi izvršnice, ni mogel izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo,
ali
– če upnik to zahteva.
Če je do vrnitve izvršnice ponudnik plačilnih storitev izvršil le del dane mu zahteve,
zaznamuje ponudnik plačilnih storitev delno izvedbo plačila na izvršnici.
Obrazec izvršnice je na svoji spletni strani objavilo tudi Ministrstvo za finance.
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D. PREDLOG DOPOLNITVE IN SPREMEMB OBRTNEGA ZAKONA
Vsi ki vas zanima in ste že spraševali o obveznem članstvu v Obrtni zbornici Slovenije:
MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) je v zakonodajno proceduro poslalo predlog
sprememb Obrtnega zakona.
Cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona je zagotoviti združenje
gospodarskih subjektov v OZS na prostovoljni osnovi oziroma ukinitev dosedanjega obveznega
članstva in uvedba prostovoljnega članstva, poenostavitev poslovnega okolja, večje možnosti pri
iskanju dela in zaposlovanja ter predvsem večja konkurenčnost slovenskih obrtnikov.
Najpomembnejše novosti
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Ukinja se dosedanje obvezno in uvaja prostovoljno članstvo. V zbornico se lahko
vključi vsaka zainteresirana oseba iz 10. člena tega predloga zakona. S to spremembo se
ukinja tudi obveznost plačevanja obveznega članskega prispevka.
OZS ostaja še naprej reprezentativni predstavnik obrti ter nadaljuje izvajanje javnih pooblastil,
ki jih je ta imela v skladu z zakonom in drugimi predpisi do spremembe teh predpisov.
Obrtne dejavnosti se omejujejo samo na mikro in majhna podjetja, kot jih opredeljuje zakon, ki
ureja gospodarske družbe.
Spreminja se koncept obrtne dejavnosti, ki ločuje regulirane dejavnosti, ki se določijo z
uredbo, ter neregulirane dejavnosti.
Odpravljajo se vstopni pogoji za obrtne dejavnosti, za katere ne obstaja potreba oziroma javni
interes za njihovo regulacijo, t.i. neregulirane obrtne dejavnosti (predlog zakona predlaga črtanje
obrti podobne dejavnosti in dejavnosti, za katere se ne zahteva ustrezna poklicna usposobljenost,
ter odprava zahteve po pridobitvi obrtnega dovoljenja za domače in umetnostne obrti).
Predlog zakona omogoča združevanje tudi v druge zbornice na podlagi določb zakona, ki
ureja gospodarske zbornice.
Obrtni register je sestavljen iz registra reguliranih obrtnih dejavnosti ter podregistra
nereguliranih obrtnih dejavnosti, ki služi za evidentiranje vseh subjektov, ki opravljajo obrtno
dejavnost.
Dodana je izdaja potrdil EU (potrdila o zakonitem opravljanju reguliranih dejavnosti v RS):
Namen potrdila je, skladno z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, da imetnik
potrdila v državi članici, kjer želi opravljati storitev, dokazuje, da je zakonito ustanovljen v državi
članici z namenom opravljanja zadevnih dejavnosti, in da mu v trenutku izdaje potrdil ni
prepovedano izvajanje dejavnosti.
Predlog zakona ureja tudi vprašanje prijave začasnega opravljanja storitev. Gre za področje
obrtnih dejavnosti, ki so v RS regulirane, vendar v Sloveniji za tuje državljane nimamo
vzpostavljenega postopka prijave občasnega opravljanja storitev. Predlog zakona tako določa, da
morajo tuji državljani vsako začasno opravljanje storitev prijaviti pristojnemu organu, ki preverja tudi
izpolnjevanje kvalifikacijskih pogojev za opravljanje storitev, ki so v Sloveniji regulirane. S to
ureditvijo želi zakonodajalec zaščititi domače obrtnike, ki so v primerjavi s tujimi državljani v
slabšem položaju, saj slednjim ni potrebno dokazovati nikakršnih kvalifikacijskih pogojev.
Predlog zakona v prehodnih določbah izrecno določa da dosedanji člani OZS ohranijo
članstvo v zbornici ter da imajo možnost iz zbornice izstopiti s 1. 1. 2013.

E. Sklep o zmanjšanju višine prispevka za programe RTV Slovenija za leto 2013
Vlada RS je na 26. redni seji, ki je potekala 23. avgusta 2012, sklenila, da se višina
mesečnega prispevka za programe RTV Slovenija s 1. Januarjem 2013 zmanjša za 10
odstotkov glede na njihovo višino v letu 2012.
Vlada ocenjuje, da zaradi nezavidljivega ekonomskega oz. gospodarskega položaja v
Republiki Sloveniji, ki je znatno vplival na poslabšanje socialnih razmer državljank in
državljanov, obstajajo utemeljeni razlogi za zmanjšanje višine RTV prispevka, oziroma, da
glede na omenjene razloge, ne bi bilo upravičeno, da višina RTV prispevka tudi za leto 2013
ostane na ravni iz leta 2012.
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Pri svoji odločitvi je vlada sledila tudi nekaterim odločitvam iz negativnega revizijskega
poročila Računskega sodišča iz katerega evidentno izhaja, da ima RTV Slovenija na
področju finančnih sredstev na voljo še dovolj notranjih rezerv. Glede na to vlada ugotavlja,
da znižanje višine RTV prispevka ne bo vplivala na zmanjšan obseg dejavnosti javne službe
RTV Slovenija oz. da s tem ne bo ogrožena njena finančna samostojnost.

Lepo vas pozdravljamo,
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka

V Slovenski Bistrici, 31.08.2012
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