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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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preko upravnikov. Zavezanec 
rezident Republike Slovenije je 
dolžan napovedati vse dohodke 
iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republi-
ki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. 
Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan 
napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, 
ki ima vir v Republiki Sloveniji. Navedena napoved se vlo-
ži preko portala eDavki ali na pristojni finančni urad (kjer 
ima zavezanec prebivališče) na predpisanem obrazcu 
»Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddaja-
nja premoženja v najem«. (vir: www.fu.gov.si)-

V letu 2017 mesec in pol več časa za oddajo napovedi 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem
Rok za oddajo napovedi je 28. februar in ne 15. januar, 
kot je bilo to v preteklih letih. Zavezanci, ki so v letu 2016 
fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično 
premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodni-
ne od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpo-
zneje do 28. februarja 2017. Doslej je bil namreč vsako 
leto rok za oddajo napovedi že 15. januarja. S spremembo 
Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2i), ki je bil sprejet 
konec leta 2015, pa se je rok za oddajo napovedi presta-
vil na konec februarja. Napovedi niso dolžni vložiti zave-
zanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov 
v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) 

 

Brezplačna aplikacija miniBlagajna 
za mobilne telefone in tablice
Brezplačna mobilna aplikacija Finančne uprave RS, ki se 
imenuje miniBlagajna, omogoča izdajanje gotovinskih 
računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali 
Android pametnega telefona. Aplikacijo je mogoče od 
29. 12. 2016 prenesti iz Trgovine Play. V iskalnik omenje-
ne trgovine vpišite Finančna uprava Republike Slovenije 
ali miniBlagajna in aplikacijo naložite na mobilno Andro-
id napravo. Ključne funkcionalnosti mobilne aplikacije 
so: izdaja davčno potrjenih gotovinskih računov; tiskanje 
računov; pregled vseh izdanih računov za poslovni su-

bjekt; možnost prikaza izdanih računov za posameznega 
operaterja, blagajno ali poslovni prostor; izdaja računa fi-
zični osebi ali davčnemu zavezancu; izdaja: računa, raču-
na za predplačilo in računa s predplačilom; izvoz podat-
kov (Excel, za davčni pregled); in še mnogo več.  Ostale 
funkcionalnosti mobilne aplikacije, tehnične zahteve in 
navodila za uporabo so objavljene na spletni strani 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/
Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2016/
NavodilaMobilnaMiniBlagajna.pdf.

Lestvica za odmero dohodnine in 
olajšave za leto 2017
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 63/2016, z dne 
7.10.2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki je pri-
čel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se 
uporablja od vključno 1. januarja 2017.
Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za 
upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, tako da se 
povečuje za 300 eurov, s sedanjih 10.866,37 eura skupnih 

aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 eura skupnih 
aktivnih dohodkov zavezanca. Višina dodatne splošne 
olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost 
do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata. Pri 
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, 
ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2017 
uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 
1/12 leta, kot je objavljena na strani 11. (vir: FURS).

Novosti pri izpolnjevanju OPSVZ - POPSV v letu 2017

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem 
postopku - ZDavP-2 predložijo OPSVZ obrazec davčnemu 
organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec 
v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslova-
nja FURS eDavki. Prispevki morajo biti plačani najpozneje 
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni 

določeno drugače.

Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil 
predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 
(POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
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Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso 
pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem 
eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVZ 
obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli me-
sec. Zavezanec mora sam v OPSVZ obrazcu posredovati 
tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uve-
ljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski do-
pust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) 
zavarovalne osnove.

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV 
pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obraču-
nom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 
353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo 
v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo 
tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. 
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2. 

(Vir: FURS)

Izvršba in zamudne obresti na račun delojemalca 

Po novem bo za davčne zavezance, ki so zamudniki plačila davčnih obveznosti, FURS zaračunal obresti, katerih višine 
bodo različne.
Za odlog ali obročno plačilo davka – 2 % obrestna mera. Za predložitev davčne napovedi po poteku predpisanega 
roka in na podlagi samoprijave – 3 % obrestna mera.Za predložitev davčnega obračuna v okviru inšpekcijskega nad-
zora (ko se zavarovanec strinja in sam vloži obračun) – 5 % obrestna mera.Po odločbi, ki jo izda davčni organ v inšpek-
cijskem nadzoru – 7 % obrestna mera. (vir: FURS)

Združitev dveh javnih skladov v enega – Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

S 1. 1. 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipen-
dije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in 
invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje upora-
bljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad RS. Z dnem vpisa pripojitve v sodni 
register novi sklad prevzame vse pravice in obveznosti, 

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta 

Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega oče-
tovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega 
dopusta.  Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja 
očetovskega dopusta. Skrajšal se bo neplačani del v korist 
plačanih dni dopusta. V letu 2016 se je namreč začelo po-
stopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta 
v plačanega in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega do-
pusta preoblikuje v 5 dni plačanega očetovskega dopusta. 
V letu 2017 bo oče upravičen do 50 koledarskih dni oče-
tovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopu-
sta bo plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko 
nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa bo država 
zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost. 

Koriščenje dopusta 
Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče 
izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2017 
ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega oče-
tovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po 
koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prve-
ga razreda osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni, 
za katere so plačani prispevki, oče lahko izrabi do tretjega 
leta starosti otroka. 

Kdo je upravičen 
Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki pr-
vič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge 
vložene po 1. 1. 2017). Plačane dneve očetovskega do-
pusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi 
očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izko-
ristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če 
so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če 
so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. 
Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko 
izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo 
otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne ve-
lja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preobli-
kuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo 
uveljavljati.   

Kje se uveljavlja očetovski dopust 
Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno 
delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega do-
pusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov 
izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center 
za socialno delo zaradi izplačila nadomestila. 

Vir: MDDSZ

nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradi-
vo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni 
pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipen-
dijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obvezno-
sti. Kontaktni podatki za stranke ostajajo nespremenjeni, 
prav tako lokacija poslovnih prostorov.
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Vračilo trošarine za avto mešalce za prevoz betona 
(hruške)

Z uveljavitvijo novega Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 47/16, v nadaljevanju ZTro-1) so se spremenili pogoji 
za vračilo trošarine za avto mešalec betona (hruško). Po 
starem zakonu (54.a člen Zakona o trošarinah - Uradni 
list RS, št. 97/10 s spremembami) se je to vozilo pripozna-
lo kot "stroj v gradbeništvu", posledično so upravičenci 
uveljavljali vračilo trošarine za industrijsko komercialni 
namen. 

Glede na določbe 93. člena ZTro-1, ki opredeljuje stroje v 
gradbeništvu kot stroje, ki se uporabljajo pri dejanskem 
opravljanju dejavnosti, ki se uvršča v področje "Gradbe-
ništvo", v skladu s predpisom, ki ureja Standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, se to vozilo ne more več pripoznati 
kot stroj v gradbeništvu. Storitev prevoza betona z avto 
mešalcem za prevoz betona z izčrpavanjem na gradbišču 
se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti uvršča v 
področje H - Promet in skladiščenje, podrobneje v 49.410 
– Cestni tovorni promet. S tem niso več izpolnjeni pogoji 
za vračilo trošarine za industrijsko komercialni namen v 
skladu z določbami prvega odstavka 93. člena ZTro-1. 

Upravičenci lahko uveljavljajo vračilo trošarine v skladu 
z določbami 95. člena ZTro-1 (vračilo trošarine za komer-
cialni prevoz). OZS se problematike dobro zaveda ter se 
zavezuje tudi v prihodnje aktivno delovati pri odpravi ne-
enakosti med zavezanci, ki izvajajo dela z gradbeno me-

hanizacijo. Kaj je bilo s strani OZS že narejeno:
- 27.11.2015 so na MF poslani pripombe k predlogu 

(ZTro-1);
- konec septembra ter novembra 2016 so govorili z Ge-

neralnim finančnim uradom (opozorili so jih na pasiv-
nost območnih finančnih uradov ter zahtevali jasna 
pojasnila glede izvajanja zakona);

- predstavili so problematiko direktorici FURS ga. Ahčin 
in pozvali za spremembo izvajanja zakona;

- novembra 2016 so pozvali  člane, k dostavi podatkov 
o višini nevrnjenih trošarin ter dokumentaciji o zavrni-
tvah vlog oziroma pojasnil FURS;

- decembra 2016 so poziv objavili tudi v reviji Obrtnik na 
str.63.

Žal je bil odziv članstva pod pričakovanji (odzvalo se je 
manj kot 10 članov), podatki tako ne kažejo jasne slike 
razmer na trgu. 
Zato so se odločili povezati tudi z GZS, prvi sestanek de-
lovne skupine je predviden še v tem mesecu. Tako pozi-
vamo člane, da čim prej:
- ocenite višino nevrnjenih trošarin na letni ravni (izhajaj-

te iz podatkov leta 2015 in
- posredujte prejeto pojasnilo FURS oziroma odločbo o 

zavrnitvi vračila trošarine, če ste omenjeno spremembo 
že izkusili tudi v praksi. Dokumentacijo pošljite na e-na-
slov martina.recnik@ozs.si ali janko.rozman@ozs.si.

Sekcija avtoserviserjev  - razgovor OZS z 
ZAVAROVALNICO SAVA 
Že poleti smo v PIT•STOP novičkah napovedali združitev 
Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in še dveh hr-
vaških zavarovalnic v Zavarovalnico Sava – in napovedali 
podpisovanje novih pogodb z avtoserviserji. Predloge 
pogodb so nekateri avtoserviserji že dobili – in mnogi so 
se za nasvet in mnenje obrnili na sekcijo avtoserviserjev 
pri OZS. Pregledali smo nekaj predlogov pogodb in se za 
pojasnila obrnili tudi na Zavarovalnico Sava. Z vodstvo 
zavarovalnice smo se sestali pretekli teden. Na pogovorih 
smo:
• jim predstavili kalkulacijo avtoservisne delovne ure 

skladno z metodologijo, ki so jo zavarovalnice spreje-
le že leta 2008 in je uporabljena tudi v računalniškem 
programu na spletni strani sekcije avtoserviserjev – ob 
tem smo jih opozorili, da minimalni stroški za osnovno 
preživetje avtoserviserja znašajo 35 EUR; 

• jih opozorili, da je vrednost priznane ure avtoserviserja 
navedena na ceniku vsakega avtoserviserja in da jo je 
avtoserviser dolžan upoštevati;

• jih opozorili, da se zaradi njihove zahteve po rabatu 
zmanjša vrednost v pogodbi priznane ure avtoservi-
serja;

• jih opozorili, da se vrednost prizna-
ne ure avtoserviserja zmanjšana 
tudi zaradi obveznosti, ki jih zava-
rovalnica narekuje avtoserviserjem 
in jim s tem povzroča stroške (npr. 
kopiranje, administriranje, kupovanje programov in 
sistemov, …);

• da je sporno reklamiranje zavarovalnice in navedba v 
pogodbi, da se dosega visoka stopnja poslovnega za-
upanja in čim boljši poslovni uspeh – gre le za zagota-
vljanje interesa zavarovalnice, ne pa tudi avtoserviser-
jev in/ali zavarovancev:

• da so pogodbene kazni slabo definirane in kazni neso-
razmerno visoke.

V diplomatsko zahtevnih razgovorih je bilo dogovorjeno:
• Zavarovalnica Sava ne bo zniževala cene delovne ure 

avtoserviserjev; 
• Zavarovalnica Sava ima namen skleniti pogodbo z vse-

mi serviserji, ki jim bo poslala predlog nove pogodbe;
• Zavarovalnica Sava bo serviserjem, s katerimi ne želi 

imeti sklenjene pogodbe, jo je pa imela sklenjeno z 
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avtoserviserjem bodisi Zavarovalnica Maribor bodisi 
Zavarovalnica Tilija, poslala odpoved pogodbe;

• vse pogodbe Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice 
Tilia so veljavne do izteka – torej skladno z določili sta-
re pogodbe oz. skladno z določili nove pogodbe;

• avtoserviserji, ki imajo sklenjeno pogodbo, upošteva-
jo določbo (stare) pogodbe do njenega  izteka – torej 
tudi popravila vozil vršijo po določbah stare pogodbe 
dokler ne začne veljati nova!

• če Zavarovalnica Sava zahteva dobavnico za material, 
avtoserviser lahko prekrije podatke o ceni in o rabatu 
– avtoserviser zaradi tega ne bo deležen kakršnih koli 
ukrepov zavarovalnice (npr. znižanje plačila). Zavaro-
valnica Sava bo o tem pripravila tudi pisno obvestilo za 
avtoserviserje.

Dogovorjeno pa je bilo tudi, da se ponovno sestanemo, 
predvidoma v prvi polovici novega leta. Do takrat lahko:
• avtoserviserji pred podpisom pogodbe na sekcijo po-

šljejo vprašanja in pomisleke o vsebini nove pogodbe 
– in jim bo sekcija pomagala pridobiti tolmačenja;

• s strani Zavarovalnice Sava je v predlogu pogodbe na-

veden kontakt, kamor se avtoserviserji lahko obrnejo, v 
kolikor se s pogoji, predlaganimi v pogodbi, ne strinja-
jo.

Člane opozarjamo, da je pogodba sporazum – v tem 
primeru torej med avtoserviserjem in zavarovalnico 
– zato sami sprejemajo odločitev, ali bodo pogodbo 
podpisali ali ne. Sekcija pa vam pri tem lahko svetuje. 
Zato vas opozarjamo, da smo na razgovoru na zavaro-
valnici predstavili, kje je meja preživetja avtoserviserja 
in kakšna je minimalna cena avtoservisne ure! Predsta-
vitev je bila korektna in kot taka tudi sprejeta. Podpis 
pogodbe pa je izključno odločitev in rizik vsakega av-
toserviserja. 

Veliko pozornost sta obe strani v razgovorih namenili tudi 
goljufijam pri popravilu in vzdrževanju vozil. Za zavaro-
valnico to predstavlja vse večji problem, sekcija pa tudi 
zagovarja pošteno delo (in plačilo) članov, ki svoj poklic 
opravljajo častno. Sekcija poudarja, da ne podpira goljufij 
in prevar, tako zaradi strokovnih meril kot tudi zaradi var-
nosti v prometu. 

(vir: Igor Pipan, sekcija avtoserviserjev OZS)

Sekcija za promet - prevozi čez mejo 2017  
Na osnovi informacij, ki jih prejemamo se zna zgoditi v 
letu 2017 kar nekaj sprememb, ki se tičejo prevozov bla-
ga in potnikov v nam sosednje države kot sta Avstrija in 
Italija. Čeprav je naše stališče, da mednarodni prevozi 
nebi smeli biti obravnavani kot način dela z napotenimi 
delavci se zna zgoditi, da bo Avstrija tudi pri teh prevozih 
komplicirala. Kljub temu, da nimamo še jasnih odgovor 
na vsa vprašanja, ki se tičejo prevoza v sosedje države 
predlagamo prevoznikom, da zagotovijo minimalne po-
goje  za to, da se bodo prevozi opravljali brez večjih težav 
tudi v prihodnjem letu. Zato podajamo osnovne informa-
cije v zvezi s opravljanjem 

Kabotažnih prevozov v Italijo:
• v vozilu imeti obrazec A1 za zaposlenega voznika;
• pred začetkom opravljanje kabotaže prevoznik posre-

duje izpolnjen obrazec, na Cabotaggio.DistaccoUE@
lavoro.gov.it (prijava velja do končanja časa kabotaže, 
ki je opredeljena po pravilih EU - 3 vožnje ali 1 vožnja 
na teden);

Kabotažnih in stalnih – ponavljajočih mednarodnih 
prevozov v Avstrijo:
• vozniki pri sebi imeti A1 obrazec 
• prevoznik naredi prijavo za voznike pred napotitvi-

jo (ZKO3) pred vsakim začetkom dela, za dolgoročne 
pogodbe se lahko odda prijava za 3 mesece  https://
www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/
formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476
f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lan
g=sl

V kolikor se v obeh primerih voznike obravnava kot napo-
tene delavce za čez mejne storitve (čeprav je po strokovni 
plati to vprašljivo, še posebej v primeru Avstrije, ki naj bi 
obravnavala mednarodni stalni prevoz blaga in potnikov 
preko državne meje) je potrebno, po sedaj znanih infor-
macijah zagotoviti v vozilih dokumentacijo (v jeziku dr-
žave v kateri se opravlja prevoz) iz katere je razvidno, 
da je voznik zaposlen (pogodba o zaposlitvi) in dokazi-
la, ki za čas dela v teh državah potrjujejo plačila vozniku 
(plačilne liste, dokazila o izplačilu,..) po notranjih pravi-
lih posamezne države. V OZS in GZS razmišljamo, da bi 
namesto pogodb v tujem jeziku pripravili samo aneks k 
pogodbi o zaposlitvi v tujem jeziku, če ga bodo priznali 
tuji nadzorniki. Naj navedemo, da je po nam znanih in-
formacijah potrebno v primeru Avstrije tudi za delavce iz 
Hrvaške in iz tretjih držav, ki delajo v takšnih prevozih po-
trebno pridobiti potrditev od pristojnega regionalnega 
zavoda za zaposlovanje. To zna povzročiti slovenskim ce-
stnim prevoznikom težave tudi zaradi tega, ker še ni jasno 
ali je te potrditve (ki jih je potrebno posredovati 2 tedna 
pred delom) potrebno pridobiti iz vseh regionalnih za-
vodov preko katere voznik potuje ali samo od enega. Po 
nam znanih informacijah se lahko tudi zgodi, da posame-
zni zavod lahko tudi zavrne prijavo in ne izda potrditve. 

Kot vidimo bo urejanje teh prevozov zaradi zaščite nji-
hovega transportnega trga otežilo ne samo kabotažne 
ampak tudi prevoze v mednarodnem cestnem prometu. 
Upamo samo, da ne bosta mogli obe državi preverjati vse 
prevoze, ki se na ozemlju držav zgodijo. Pa vendar me-
nimo, da je treba nujno imeti pri sebi v takšnih prevozih 
obrazec A1 in dokazilo, da ste voznika prijavili kot na-
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potenega delavca in druga potrebna dokazila. Menimo, 
da bi bilo to vprašanje lahko tudi drugače urejeno s tem, 
da se na nivoju EU uredi v Direktivi to tako, da so vozniki 
še posebej v primeru prevozov preko meja iz tega izvzeti 
podobno kot je to urejeno za pomorščake (kaj pa je s pi-
loti letal?). Želimo pa si tudi, da bi Slovenija v primeru dra-
stičnega omejevanja prevozov v teh državah, recipročno 
zahtevala od njihovih prevoznikov podobna dokazila 
v vozilih na našem ozemlju. Verjetno bi to pripeljalo do 
tega, da bi bile obe državi pripravljene to problematiko 
rešiti na meddržavnih ravneh. (vir: Bojan Pečnik, OZS)

Predlagamo, da v primeru nejasnosti ali dodatnih poja-
snil ali pomoči za Avstrijo kontaktirate  advokatski družbi 
v Avstriji: 
-  Stb Mag. Johann Picej, DDr. Jaklitsch & Mag. Picej, 

Steuerberatungsges.m.b.H., Pischeldorfer Straße 107, 
9020 Klagenfurt, Tel. 0463/56196, Fax 0463/56196-20, 
www.profi-steuerberatung.at

-  dr. Maria Škof, odvetnica, Lagergasse 57a, 8020 Graz/
Gradec, Telefon: +43 (316) 72 22 20 ali: +43 (463) 542 
17, e-mail: office@gvs3.at

50 let tradicije – 
Žensko frizerstvo Simona Rebevšek s.p. iz Celja  

Ko navsezgodaj zjutraj odpreš vrata v salon, je tu že ži-
vahno: stranke prihajajo, odhajajo, so v »delu« in prav vse 
dajejo vtis, da so zadovoljne.  50 letno družinsko tradicijo 
v frizerski dejavnosti, ki se nadaljuje že v tretjo generacijo, 
odlikujejo vztrajnost, podjetnost, neprestano nadgraje-
vanje znanj, strokovnost, kvaliteta in prijaznost do strank. 
Uspešna družinska zgodba se je začela že pred več kot 50 
leti, ko se je takrat mlada Ivana Jana navdušila nad pokli-
cem frizerke in je 1. julija  1954 začela z učno dobo za ta 
poklic v  Celju. Čez tri leta je opravila vajeniški izpit, ki je 
potekal ves dan s preizkusom na vseh področjih: moško 
britje in striženje, za ženske pa trajna, vodna, striženje, 
manikura, večerna frizura… Po nekaj letih zaposlitve se 
je gospa odločila za samostjo obrtno pot in 1. marca 1966 
začela z lastno obrtjo v najetem salonu v Celju. Pred 34 
leti so se preselili na današnjo lokacijo, kjer so že nekaj 
časa tudi lastniki prostora. 

Ivana Jana se spominja. «Po zahtevnosti so bile v prete-
klosti frizure za posebne priložnosti zelo zahtevne. Po-
trebno je bilo veliko znanja in spretnosti, ter vgraditev 
lastnih idej, ki so pristajale obrazu.« Gospa je bila že od 
samega začetka poslovanja članica celjske zbornice, so-
delovala je tudi z udarniškim delom pri gradnji sedanjega 
Doma obrtnikov. Preko zbornice se je vsako leto udeleži-
la dogodkov, sejmov in prireditev v Sloveniji in po svetu. 

Novosti na področju frizerstva je spoznavala od Graza, 
Pariza, Dunaja, Londona, Amsterdama, Dusseldorfa do 
Budimpešte. Letno je v sklopu strokovnih ekskurzij sekci-
je frizerjev obiskala Bologno, kjer so poleg samega obiska 
sejmov preizkusili nove materiale v povezavi z modo in 
frizurami. Vsako leto so se usposabljali v Zagrebu, Opa-
tiji in sodelovali v revijah v Narodnem in celjskem domu 
ter vsako leto na celjskem sejmu. Sodelovala je tudi na 
tekmovanjih in vsakoletni pripravi Maškarade v Celju. 
Ga. Ivana: »Bili so drugi časi, veliko je bilo veselja do dela 
in vzeli smo si čas za druženje s stanovskimi kolegi. Vsa-
ko leto se, če mi le zdravje dopušča, udeležim srečanja 
upokojenih obrtnikov na OOZ Celje. Nad svojim pokli-
cem sem še vedno navdušena, zato rada sodelujem tudi 
v Ulici obrtnikov v Muzeju novejše zgodovine Celje, kjer 
predstavljam poklic frizerja in prenašam izkušnje iz dela 
na obiskovalce, ki prihajajo iz okolice in pa tudi iz tujine.«

Hči Simona, sedanja nosilka obrti, je bila že od majhne-
ga v salonu. A najprej se ni odločila za šolanje v frizerski 
stroki, potrebna znanja je osvojila ob delu in začela svojo 
frizersko kariero leta 1985. Na šolanju je bila v Stuttgar-
tu in v Londonu. Skupaj s sinom opravljata dejavnost že 
skoraj tri leta, in prav Urban je prinesel v salon svežino 
in mladost. Urban pravi takole: »V tem poklicu moraš biti Tri generacije (foto T. Štinek)

Foto: Arhiv S. Rebevšek
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potrpežljiv, saj so stranke zelo različne. Neprestano moraš 
nadgrajevati svoja znanja in zato veliko časa preživim v 
Zagrebu. Tam se vsaka 2-3 mesece udeležim usposablja-
nja v KEUNE – tamkajšnji podružnici tega Nizozemskega 
podjetja. Standardi tega šolanja so zelo visoko postavlje-
ni, tako v strokovnosti, kot komunikaciji do strank in vizu-
alnem izgledu frizerja.« 

Delo v frizerskih salonih je naporno predvsem pred pra-
zniki, zato moraš biti kot frizer tudi v dobri psiho-fizični 
kondiciji. V ta namen se Simona v prostem času  sprošča z 
jogo in veliko hodi. Saj bi še več, a so vsa strokovna uspo-
sabljanja v njenem prostem času – čez vikende. Urban pa 
če se le da – kolesari in teče, tudi maraton. Kot sam pravi, 
ima najrajši moško striženje in možnosti eksperimentira-
nja pri mlajših strankah. Simona: »Naše stalne stranke so 

iz Celja in okolice, pa tudi iz drugih koncev Slovenije, celo 
iz Dunaja. Prihajajo tudi mladi, ki so otroci naši starejših 
stalnih strank. Ljudje so na svoj izgled občutljivi, zato mo-
raš biti dober psiholog, moraš znati prisluhniti in svetova-
ti glede na kakovost las in fizionomijo obraza.»

Kot članica sekcije frizerjev pri OOZ Celje se udeležuje 
tudi usposabljanj in si želi še več druženj s stanovskimi 
kolegi. Sodeluje tudi na modnih revijah v Celju. O sode-
lovanju treh generacij pa pravi takole: »Se posvetujemo, 
usklajujemo, imamo različne poglede, saj smo iz treh ge-
neracij. A naš skupen cilj je, da je naša stranka, ko odide 
iz salona, zadovoljna z nami in našo storitvijo. Predvsem 
pa sem vesela tega, da imam v svojem sinu naslednika, 
ki je predan poklicu in nadaljevanju 50 letne družinske 
tradicije.«

Novoletno srečanje upokojenih obrtnic in obrtnikov

V sredo, 14.12.2016, je potekalo tradicionalno šestintride-
seto druženje upokojenih obrtnic in obrtnikov OOZ Celje. 
Več kot sto se jih je srečalo v decembrskem popoldnevu, 
ko jih je nagovoril predstavnik sekcije upokojenih obrtni-
kov Marjan Zagožen, nato pa jih je pozdravil predsednik 

Foto: arhiv OOZ Celje Foto: arhiv OOZ Celje

OOZ Celje Miran Gracer. Zahvalil se jim je za njihov pri-
spevek k obrtništvu, jih seznanil z aktualnimi dogajanji v 
obrtno-zborničnem sistemu in jim zaželel lepe prihajajo-
če praznične dni. Srečanje so s slovenskimi pesmimi po-
pestrili člani Okteta Podoglarji. 

5. redna seje 
skupščine OOZ Celje
V sklopu 5. redne seje skupščine v manda-
tnem obdobju 2014-2018, ki je potekala v 
sredo, 7.12.2016, v dvorani Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Celje, je bil poleg osta-
lih vsebin predstavljen tudi portal Mojobrtnik.
com in možnosti trženja.

Foto: arhiv OOZ Celje
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1. REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM V PORTALU E – VEM
v sredo, 25.1.2017, ob 12.00 uri

S 1. oktobrom 2016 je stopil v veljavo Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-Vem, ki med drugim vključuje tudi oddajo 
vlog v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela 
v breme zdravstvenega zavarovanja. Na seminarju bodo predstavljene novosti in dobili boste odgovore na vsa vpra-
šanja s tega področja. 

Izvajalka: URŠKA TROBEJ, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, vodja računovodskega ser-
visa, voditeljica izobraževanj (npr. za pridobitev naziva NPK računovodja) ter avtorica različnih gradiv s področja 
računovodstva, davkov in financ.

Vsebina:
• kdo so zavezanci za refundacijo boleznin v portalu e-vem?
• za katere zavarovance se bodo lahko vlagali zahtevki?
• kako bo s.p. uveljavljal refundacijo boleznine po novem?
• na kakšen način bo portal e vem omogočal vnos zahtevkov?
• ali bomo lahko refundacije vlagali na vem točkah?
• kdo lahko v imenu zavezanca še posreduje zahtevek za refundacijo?
• katere informacije moramo poznati preden začnemo izpolnjevati zahtevek?
• predstavitev postopka uveljavljanja pravice do nadomestila plače: zahtevek za refundacijo v portalu e-VEM

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJE-
TNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 
73,20 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 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do 
odpovedi.

VABILO NA SEMINAR

2. OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI PO 1.1.2017
v torek, 7.2.2017 ob 14. uri

Seminar je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki svoje storitve opravljajo v Avstriji. Predstavljeni bodo izzivi in 
težave, ki se pričakujejo pri opravljanju storitev v Avstriji glede spremembe avstrijske zakonodaje po 01.01.2017 ter 
pravila, ki se jih je potrebno držati pri čezmejnem opravljanju storitev. Celovito bodo predstavljene novosti, ki jih 
prinaša nov avstrijski Zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega 
poslovanja. 

Izvajalec: Stb Mag. Johann Picej, pravnik in davčni svetovalec, davčna pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej (Celo-
vec) je davčni svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami pri poslovanju na avstrijskem trgu. 

Vsebina:
• potrebne podlage za prijavo, ZKO 3 ali ZKO 4 – pasti
•    pogodba o delu ali posredovanje delovne sile
•    kdaj potrebujete delovno vizo C ali D
•    placa – kaj in kako preveri finančna policija, kako delavcu pravilno plačati
•    potni stroški in dnevnice, božičnica in regres po avstrijskih pravilih
•    uvrstitev v kolektivno tarifo, kaj naj vsebuje Aneks za napotitev, kako voditi urne evidence 
•    pravilna priprava na finančno inšpekcijo
•    buak – Pravice inšpektorjev, vračilo regresa, črpanje nepovratnih sredstev za izobraževanje
• davčne blagajne po 1.1.2017
• kazenski postopek po 1.1.2017
• jamstvo stranke za plače ter ostale novosti po 1.1.2017

Udeležba na seminarju je brezplačna za vse udeležence. Seminar bo izveden v okviru izvajanja celovitih podpornih 
storitev vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017.
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3. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016
v čertrtek, 16.2.2017 ob 10. uri

Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obraču-
na in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016 ter se seznanili z najno-
vejšimi stališči FURS-a. Predstavljene bodo vse novosti – novi SRS (2016) in vpliv sprememb ZDOH-2, ZDDPO–2 in 
ZDAVP-2, ki se uporabljajo od 1.1.2017 naprej. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno 
osnovo, predvsem pa bo predavateljica izpostavila vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za 
pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu 
nadzoru ter sankcijam.
Seminar bo izvedla: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI.

Vsebina:
• pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe
• pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne 

časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka 
posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub 
in pogoji)

• posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
• odgovori na vprašanja 

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJE-
TNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 
109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. 
Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do 
odpovedi.

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 1 dan 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. REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM PREKO PORTALA E – VEM
KDAJ:  	25.1.2017 ob 12.00 uri 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  

2. OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI PO 1.1.2017
KDAJ:  	7.2.2017 ob 14.00 uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

3. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016 
KDAJ:  	16.2.2017 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 december 2016
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2016 1.567,99 
€. 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 2017(Ur.l. RS št. 
79/2016):

  

nad do

668,44 16%

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

1.700,00 4.000,00 385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

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 do 

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 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1. 2015 dalje znaša  790,73 €  (Ul.RS 6/2015). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec DECEMBER 2016 upošte-
vajte 21 delovnih dni in 1 praznik - 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 dopolnilno 
dejavnost, so:

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

•	 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. plačnika – 
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  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in 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 21   (168) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – december  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 mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ najpozneje do 15. 
dne v mesecu za pretekli mesec, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, plačati pa najpozneje 
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

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.


