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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

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

Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 700 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

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

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

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravna-
ne članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane 
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Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam 
od novembra dalje vročali le še elektronsko 
preko portala eDavki Ali imate urejeno vse 
potrebno za eVročanje? 
Če ne uporabljate eDavkov, si priskrbite pooblaščenca 
za vročanje.
Seznam dokumentov, ki se vročajo ele-
ktronsko, je vse daljši. Objavljen je na 
spletni strani FURS. Od 1. novembra da-
lje bo elektronski način vročanja veljal 
tudi za sklepe o davčni izvršbi, s kate-
rimi se izterjujejo neporavnane davč-
ne obveznosti. Gre za zelo pomembne 
akte, zato vse pravne osebe pozivamo, 
da (če še niso) uredijo vse potrebno, za 
uspešno prejemanje elektronsko vroče-
nih dokumentov. V Finančni upravi RS 
se trudimo, da bi bil postopek za zave-
zanca čim bolj enostaven. Zato smo še 
dodatno poenostavili način pooblašča-
nja za elektronsko vročanje dokumen-
tov.

Pooblaščenec za vročanje:
Zavezanec si lahko določi pooblaščen-
ca za vročanje, tako da izpolni obrazec 
Vročanje-PE. Objavljen je tudi v wordo-
vi obliki. Obrazec Vročanje-PE poobla-
stitelj odda v papirni obliki na pristojni 
finančni urad ali v elektronski obliki 
prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-
-PE lahko oddajo prek portala eDavki 
tudi vsi njegovi pooblaščenci, ki imajo 
pravico za vložitev dokumenta Vroča-
nje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti 
namesto zavezancu vročajo njegove-
mu pooblaščencu za vročanje. To velja 
za dokumente, ki se elektronsko vro-
čajo in za dokumente, ki se še vročajo 
v papirni obliki. Če je pooblastitelj del 
sistema eVročanja, bo Finančna uprava 
RS dokument, ki ga mora vročiti njego-

vemu pooblaščencu, odložila v portal 
eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko 
prevzel z uporabo digitalnega potrdila. 
Zato dodatno opozarjamo, da zavezan-
ci, ki so del sistema eVročanja, preverijo 
ali imajo njihovi pooblaščenci za vro-
čanje, potrebno programsko in strojno 
opremo za vstop v portal eDavki, sicer 
dokumenta ne bodo mogli prevzeti in 
bo nastopila fikcija vročitve. 

Sporočite svoj elektronski naslov:
Podjetja in podjetnike posebej poziva-
mo, da za namen dodatnega obvešča-
nja o prejemu dokumenta preko por-
tala eDavki sporočijo svoj elektronski 
naslov. Če so elektronski naslov doslej 
že sporočili npr. za namene eOpomi-
njanja ali eVročanja, jim ga ni treba po-
novno sporočati. Elektronski naslov je 
potrebno sporočiti prek portala eDavki 
z obrazcem eVročanje-POS.

Pravna podlaga:
Pravna podlaga za eVročanje je dolo-
čena v 85.a členu Zakona o davčnem 
postopku. To velja za vse pravne osebe 
in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se 
še bodo prostovoljno vključile v sistem 
eVročanje z vložitvijo pristopnice za 
elektronsko prejemanje dokumentov 
(obrazec eVročanje-POS). Dokumente, 
za katere Finančna uprava RS še nima 
vzpostavljenega sistema eVročanja, 
bodo zavezanci še nadalje prejemali 

 

preko pošte v papirni obliki. eVročitev 
šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik 
v portalu eDavki prevzame dokument z 
elektronskim podpisom vročilnice. Če 
ga ne prevzame v 15 dneh, velja vroči-
tev za opravljeno z dnem preteka tega 
roka (fikcija vročitve). V zvezi s pravno-
-organizacijsko obliko dolžnika in nači-
nom vročanja dokumentov v postopku 
izvršbe izpostavljamo fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost. V primerih, ko je 
dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejav-
nost, se postopki davčne izvršbe vedno 
vodijo zoper fizično osebo (v 2/2 skladu 
s splošnim pravilom ZGD-1, po katerem 
posameznik – fizična oseba odgovarja z 
vsem
svojim premoženjem tudi za obvezno-
sti, ki izvirajo iz naslova opravljanja de-
javnosti). To pomeni, da je v sklepih o 
izvršbi dolžnik v vseh primerih (ne gle-
de na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo) 
označen kot fizična oseba in ne kot po-
sameznik, ki opravlja dejavnost. Zato se 
vročanje dokumentov v postopku izvrš-
be opravi po pravilih, ki veljajo za vroča-
nje fizičnim osebam. To pomeni, da bo 
fizična oseba (tudi v primeru opravlja-
nja dejavnosti), sklep o izvršbi prejela 
v papirni obliki prek pošte, razen če se 
prostovoljno vključi v sistem eVročanje. 
Podrobnejše informacije v zvezi s tem 
so objavljene na spletni strani: 
h t t p : / / w w w. f u . g o v. s i / d a v k i _ i n _
druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_
vrocanje/.(vir: www.fu.gov.si)

Brezplačno PA usposabljanje mentorjev v letu 2017
V prihodnjem letu bodo na Šolskem centru Celje izvaja-
li brezplačna PA usposabljanja v okviru projekta Uspo-
sabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposa-
bljanja z delom po izobraževalnih programih za pri-
dobitev izobrazbe v letih 2016-2021, ki ga financirata 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za  izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Usposabljanje poteka v obliki treh srečanj v skupini 17 
udeležencev. Za uspešen zaključek in pridobitev potrdila 
o končanem usposabljanju je obvezna udeležba na vseh 
srečanjih. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

Termini izvedbe usposabljanj 
bodo objavljeni v začetku 
prihodnjega leta. Po izku-
šnjah se termini zapolnijo v 
nekaj dneh. V ta namen vam 
članom in vašim zaposle-
nim ponujamo prednostno 
prijavo na usposabljanja. Vaša naloga je le, da izpolnite 
spodnjo prijavnico ter jo pošljete na Šolski center Celje 
na e-naslov:  aleksandra.kotnik@sc-celje.si. Takoj ko bodo 
znani termini usposabljanj, vas bodo s strani Šolskega 
centra Celje obvestili.
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PRIJAVNICA
Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev 
izobrazbe v letih 2016-2021
PODJETJE/S.P.:

Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
E-pošta: 

Prijavljamo naslednje udeležence: 
Ime in priimek Delovno mesto Poklic E-pošta/telefon

1
2
3

!

!

MOS 2016 – 
Ulica obrti prejela sejemsko priznanje OZS

OZS je v okviru MOS pripravila Ulico obrti, kjer so bili 
predstavljeni naslednji poklici: elektrikar, mizar, slikople-
skar, avtoserviser, steklar, optik, pek in slaščičar. Vse dni 
sejma so v živo potekale predstavitve teh poklicev s strani 
članov OZS. 

OOZ Celje je že tretjič sodelovala na Ulici obrti s svoji-
mi predstavniki in projektom, ki ga izvaja pod okriljem 
MOC: Promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva 
v celjskih osnovnih šolah za leto 2016. Predstavljeni so 
bili utrinki projekta in izdelki učencev sodelujočih osnov-
nih šol. Preko 800 obiskovalcev kaže na veliko zanimanje 
osnovnošolcev za obrtne poklice. Zelo obiskani stojnici 
sta bili za predstavitev poklicev elektrikarja in slikople-
skarja, ki sta jih predstavljala člana OOZ Celje KAEL Kre-
šimir Antolič s.p. in Miran Roškarić s.p. Ulica obrti je za 

celovito sejemsko predstavitev projekta ”Ulica obrti in 
obrtnih poklicev” prejela sejemsko priznanje OZS.  

MOS 2016 - Celje international business forum

OOZ  Celje je partner v projektu CELJE INTER-
NATIONAL, s katerim se poskuša celjsko gospo-
darstvo pod okriljem MOC čim bolj promovirati 
zunaj meja Slovenije. Dvodnevnega dogodka 
se je udeležilo več kot 60 podjetnikov in pred-
stavnikov institucij iz različnih držav, kar kaže na 
dober začetek projekta. V četrtek, 15.9.2016, je 
bilo pripravljeno srečanje v hotelu Evropa, kjer 
sta se predstavili dve uspešni podjetji, naslednji 
dan pa je potekal celodnevni program v okviru 
49. MOSa. V okviru omizja foruma je izzive  obr-
tnikov in podjetnikov na področju internaciona-
lizacije izpostavil predsednik OOZ Celje Miran 
Gracer.Foto: arhiv OOZ Celje

Foto: arhiv OOZ Celje
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Tradicionalno družabno srečanje članov

Predzadnji petek v septembru so se na Lopati zbra-
li člani OOZ Celje, njihovi družinski člani in zaposleni 
na tradicionalnem družabnem srečanju. V uvodnem 
delu srečanja je navzoče nagovoril predsednik OOZ 
Celje g. Miran Gracer, v imenu OZS pa jih je pozdravil 
podpredsednik Upravnega odbora OZS g. Ivan Meh. 

Svojo ponudbo so predstavili partnerji kartice Mozaik 
podjetnih: Telekom Slovenije d.d., Big Bang d.o.o., DZS, 
založništvo in trgovina, d.d. in Zavarovalnica Triglav 
d.d. Ob dobri hrani in pijači so udeleženci prisluhnili 
zabavnemu programu ter se zavrteli ob zvokih poskoč-
nih melodij.

Sekcija za promet – aktualne informacije

Priznavanje investicijskih olajšav za delovna vozila: 
Sekcija za promet pri OZS je med drugim reševala tudi 
problematiko nepriznavanja investicijskih olajšav za 
nakup delovnih vozil. FURS je končno izdala dodatna 
pojasnila, iz katerih izhaja, da se za nakup delovnega 
vozila prizna investicijska olajšava (v preteklosti je to ve-
ljalo le za nakup delovnega stroja). Seveda pa še vedno 
lahko uveljavljate investicijske olajšave za nakup nasle-
dnjih motornih vozil: osebnih avtomobilov na hibridni 
ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električ-
ni pogon ali avtobusov ekološkega standarda EURO VI, 
tovornih vozil ekološkega standarda EURO VI. Zakonska 
osnova: 66 a člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) in  55.a 
člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ura-
dni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 
– ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 
50/14, 23/15 in 82/15)

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, 47/16; začetek upora-
be: 1. avgust 2016) Vračilo trošarine za komercialni pre-
voz: Z novo ureditvijo se lahko uveljavljajo tudi računi, 
plačani z gotovino. Ostalih vsebinskih sprememb ni bilo. 
(spremembe Zakona o trošarinah).

Madžarska: Na glavni cesti št. 14 (Györ-Vámosszabadi) je 
promet zaradi obnove mostu med državnima mejama 
Madžarske in Slovaške zaprt za ves promet v obe smeri. 
Zapora velja od 6.9.2016 in bo trajala predvidoma do 
druge polovice oktobra. Z namenom obveščanja ude-
ležencev v prometu, predvsem tranzitnega prometa, je 

postavljena ustrezna prometna signalizacija. Za tranzitni 
promet se priporočajo naslednji mejni prehodi:  Glavna 
cesta št. 13, Komárom - Komárno (max. do 20 ton), Esz-
tergom - Párkány (max. do 3,5 ton) in Glavna cesta št. 2, 
Parassapuszta – Šahy, 
Vir: http://www.utinform.hu/hirek/szerkezetepitesi-
munkak-miatt-lezarasra-kerul-a-vamosszabadi-hid. 
 
Italija: kot smo vas že obveščali, je tudi Italija (v mesecu 
juliju) sprejela in objavila zakon glede napotitve delav-
cev, ki opravljajo storitve v drugi državi članici. S strani 
italijanskih kolegov smo v tem tednu prejeli informacijo, 
da se zakon ne nanaša samo na kabotažo, temveč tudi za 
vse prevoze, ki se odvijajo na ozemlju Italije (vključen tudi 
tranzit). Zaenkrat drugih informacij še nismo sprejeli, ker 
še niso urejeni podzakonski predpisi.
 
Kartica voznika (DT): S strani članov smo bili obveščeni, 
da se je trenutno podaljšal rok za pridobitev kartice vo-
znika (za digitalni tahograf ). Izdajatelj kartic (Cetis d.d.) 
je že uvedel dodatno pomoč v pisarni za obdelavo vlog 
(trenutna čakalna doba 10 delovnih dni). Voznikom sve-
tujemo, da vloge za pridobitev kartic oddajo vsaj 3 ko-
ledarske tedne pred iztekom veljavnosti. Nova kartica 
bo pričela veljati naslednji dan po preteku stare kartice. 
Digitalni tahograf prepozna novo kartico z dnem veljav-
nosti kartice (pred tem datumom DT izpiše obvestilo, da 
je kartica neveljavna). Čakalne dobe za pridobitev karti-
ce so se povečale predvsem zaradi neveljavnih vozniških 
dovoljenj oz. podaljševanja veljavnosti kode (95). Naj še 
opozorimo, da vožnja s pretečeno kartico ni dopustna 
(kot npr. »pravilo 15 dni« - v primerih, ko je kartica izgu-
bljana, ukradena, zasežena…).

Foto: arhiv OOZ Celje Foto: arhiv OOZ Celje
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1. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE v sredo, 19.10.2016, ob 12.00 uri

bravnavana bo aktualna tematika prenosa družinskega podjetja na naslednike. Izvajalec Uroš Kavs prihaja iz družinskega pod-
jetja, v katerem je bila zaposlena celotna družina. Oče kot direktor, mama računovodja, mlajši brat sprva kot informator in teh-
nolog strojništva. Kasneje je prevzel dejavnost in danes uspešno vodi podjetje. Zaključil je študij ekonomije in diplomiral iz teme 
Prenos družinskega podjetja v naslednjo generacijo. Preučuje odnose v družinskih podjetjih, saj se je s konflikti in vsakdanjo 
vpetostjo v poslu srečeval tudi v domačem podjetju. Ukvarja se tudi s poslovnim mentorstvom, predvsem za nove in mlade pod-
jetnike. Ugotavlja, da podjetnike ob prenosu dejavnosti običajno zanima zgolj davčni vidik, zanemarjajo pa strateško načrtovanje 
prenosa dejavnosti na naslednike. Prav zato je statistika uspešnosti prenosa tako porazna in kaže, da uspe le tretjina. 
Vsebina:
•	 sociološki	vidik	prenosa	podjetja	–	problematika
•	 na	kaj	je	potrebno	biti	pozoren	ob	prenosu	dejavnosti
•	 12	korakov	za	uspešen	prenos	družinskega	podjetja	na	naslednike
•	 prenos	nepremičnin	na	potomce	ali	izločitev	v	privatno	last
•	 pravni	vidik	prenosa	dejavnosti	in	pasti	za	družino
•	 davčni	vidik	prenosa	družinskega	podjetja
•	 vprašanja	udeležencev

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na področju MO 
Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina 
seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležen-
cev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VABILO NA SEMINAR

2. INFORMACIJE O SPREJETI MINI DAVČNI REFORMI 2017 IN PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
v četrtek, 27.10.2016, ob 10.00 uri

Seminar se bo vodil v obliki delavnice, na katerem boste dobili praktične napotke, kako postopati v praksi pri pri-
dobivanju in prodaji nepremičnin za namene opravljanja dejavnosti oziroma kako ravnati pri posameznih transakcijah z vidika 
ZDDV-1 – tudi pri uvozu po 1.7.2016. Seminar bo izvedla Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI. Vsebina:
 davčno – računovodski vidik pripoznavanja in odtujevanja  nepremičnin v samostojni dejavnosti in pri pravnih osebah:      
- možni načini pridobivanja nepremičnin pri s. p. in d.o.o. ter evidentiranje v poslovne knjige (nakup, gradnja, zamenjava, stvarni 

vložki…)
- možni načini odtujevanja nepremičnin (prodaja, izvzem iz dejavnosti, prenos na pravne naslednike…) 
 najbolj pogoste napake pri izvajanju posameznih določb ZDDV-1:
- - uporaba blaga za neposlovne namene in obveznost obračuna DDV (sprememba namembnosti, osebna raba)

Udeleženci bodo lahko ves čas izvajanja seminarja postavljali vprašanja in aktivno sodelovali s  konkretnimi problemi, s katerimi 
se srečujejo pri svojem delu v praksi. 
Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na področju MO 
Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina 
seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležen-
cev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________ 

SEDEŽ: ____________________________________________________

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

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: __________________________________    

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________                                                    

1. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE
KDAJ:  	19.10.2016 ob 12.00 uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

2. INFORMACIJE O SPREJETI MINI DAVČNI REFORMI 2017 IN PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
KDAJ:  	27.10.2016 ob 10.00 uri  
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec SEPTEMBER 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna 
mesečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2016 1.549,78 
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto 
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja 
davkov in prispevkov v letu 2015 je 34,88 % (Ur.l. RS 19/2016). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2016 (Ur.l. RS št. 
104/2015):

  

nad do

 668,44  16%  

668,44 1.700,00 106,95 +27% nad 668,44

1.700,00 5.908,93 358,47 +41% nad 1.700,00

5.908,93  2.111,13 +50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2016:

Splošna olajšava: 275,22 €

Dodatna splošna olajšava 

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša dodatna mesečna  
olajšava v 

nad do

905,53 268,10

905,53 1.047,57   93,00

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega 
člana 203,08 €

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

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

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1. 2015 dalje znaša  790,73 €  (Ul.RS 
6/2015). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec SEPTEMBER 2016 
upoštevajte 22 delovnih dni - skupaj 176 ur. Regres za 
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

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

nilno dejavnost, so:
•	 članarina	obrtno-podjetniški	 zbornici	 (obvestilo	o	 višini	

in načinu plačila prejmete od OZS)
•	 p•	 prispevek	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje	

od 1.4.2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plač-
nika – 44008

•	 prispevek	za	poškodbe	pri	delu	in	poklicno	bolezen	(0,53	
% od PP) v znesku 8,17 €

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,50 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,67 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika 
– 45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne 
podračune:
•	 PDP	-	proračun države   SI56  0110-0888 1000030
•	 PDP	–	ZPIZ  SI56   01100-8882000003
•	 PDP	–	ZZZS  SI56  01100-8883000073z uporabo 
ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 19 davčna št.- 
šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov Svetovalec april 
2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://www.fu.gov.si/
davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_
varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 20 1 21 168
Februar 20 1 21 168
Marec 22 1 23 184
April 20 1 21 168
Maj 21 1 22 176
Junij 22 0 22 176
Julij 21 0 21 168
Avgust 22 1 23 184
September 22 0 22 176
Oktober 20 1 21 168
November 21 1 22 176
December 21 1 22 176
Skupaj 252 9 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2016
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – september  2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 933,53  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp.    3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ    341,20 2.080,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače: 56 % od  
PP2015   1.555,89 EUR = 871,30 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.555,89 EUR x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na 
predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 
1.3.2015 dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 14. členu ZPIZ-2 v 
prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove uporablja znesek povprečne plače predpre-
teklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta, v nasprotnem primeru je potrebno 
plačati razliko do minimalne osnove.

Ker je bila povprečna mesečna plača v letu 2015  1.555,89 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri iz-
plačilih plač in nadomestil od 1. marca 2016 dalje 809,06 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša. 
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za potrebe 
pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 18,33 EUR in od zneska  
809,06 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

mozaikpodjetnih.si/pocitnice

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

res ugodno na počitnice

Izračunaj si svoj prihranek

Seznam potovanj in počitnic na:

Kalkulator ugodnosti najdete na:

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!


