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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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Podatek je potreben pri ugotavljanju dejanskega stanja 
obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev, kakor tudi 
pri izvajanju nadzora zaposlovanja na črno. Podatek o 
identifikaciji fizične osebe, ki izda račun z uporabo ele-
ktronske naprave (operaterja na blagajni), se potrebuje 
tudi za identifikacijo osebe, ki v finančnem nadzoru lahko 
da pojasnila o spremembah podatkov na računu, oziroma 
za identifikacijo osebe, ki je morebiti nedovoljeno spre-
menila račun.

Zaradi tega morajo biti delodajalci še posebej pozorni na 
to, kako zaposleni uporabljajo svoj identifikacijski znak pri 
izdaji računa, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zapo-
sleni, da ne bi prišlo do zlorab njihovega identifikacijske-
ga znaka. Podatki o identifikacijski številki zaposlenega, ki 
izda račun, bodo ključnega pomena za analizo tveganja 
pri nadzoru dela in zaposlovanja na črno. Gospodarski su-
bjekti in zaposleni se morajo zavedati pomena svoje iden-
tifikacije, s katero potrdijo izdajo računa, določene pa se 
tudi globe za neustrezno uporabo identifikacijske številke 
operaterja. (vir: FURS)

FURS na spletni strani dopolnjuje vprašanja in dogovore. 
Da boste na tekočem v zvezi z davčnimi blagajnami in po-
jasnili, lahko spremljate na FURS posebno spletno stran 
Davčne blagajne: 
http://www.fu.gov.s i/nadzor/podrocja/davcne_
blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/.

FURS bo s pomočjo davčnih blagajn nadziral tudi delo 
in zaposlovanje na črno 

Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn 
in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu 
davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora 
dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda 
račun z uporabo elektronske naprave je namreč sestavni 
del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan ra-
čun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v 
okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve ob-
sega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne za-
konodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko 
identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. Zavezance 
in zaposlene želijo seznaniti, da bo zelo pomembno, v 
imenu katerega zaposlenega pri zavezancu/podjetju je 
izdan račun, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi za-
posleni, da ne bi kdo njihovega identifikacijskega znaka 
zlorabljal.

Izdani računi v sistemu davčnih blagajn so hkrati pomem-
ben element za namene nadzora nad zaposlovanjem in 
delom na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z upo-
rabo elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. 
To oznako (npr. Račun izdal: PRODAJALEC 1) določi lastnik 
davčne blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno šte-
vilko fizične osebe, ki izdaja račun. Z vsako izdajo računa 
preko sistema davčnih blagajn se informacija o fizični ose-
bi (operaterju), posreduje na finančno upravo. Podatek o 
identifikaciji fizične osebe potrebuje Finančna uprava RS 
za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno. 

Spremembe Zakona o davčnem postopku

V Ur. listu RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015 je bil objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davč-
nem postopku (ZDavP-2I). Spremembe so začele veljati 
15.12.2015 in se nanašajo na več področij: odpravo ad-
ministrativnih ovir za davčne zavezance, olajšanje plačila 
davčnega dolga, pospešitev postopkov davčne izvršbe, 
uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega spo-
razuma ter prenos evropske ureditve v slovensko zakono-
dajo.
Spremenjeni ZDavP-2 določa, da lahko samostojni pod-
jetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, uporablja le en transakcijski račun, tako za 
zasebne kot tudi za poslovne namene. Takšna spremem-
ba lahko za podjetnika pomeni zmanjšanje fiksnih me-
sečnih stroškov, saj mu ne bo več treba plačevati bančnih 
stroškov vodenja ločenega transakcijskega računa, ki ga 
je moral odpreti in uporabljati v poslovne namene. 
Po novem bo lahko davčni organ vse neplačane obve-
znosti pobotal s preveč plačanimi prispevki, davki in 
drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi. S tem se 
bodo davčnemu zavezancu znižali ali odpravili stroški iz-
vršbe in provizije.

Novela zakona daje davčnemu zavezancu dodatne mo-
žnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Če je zavezanec 
vključen v postopek preventivnega finančnega prestruk-
turiranja, bo lahko davke odplačal v največ 60 mesečnih 
obrokih in ne več le v 24. Za velike gospodarske družbe, 
ki poslujejo v mednarodnem okolju, pa bo dobrodošel in-
stitut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ki pomeni 
možnost predhodnega dogovora med davčnim zavezan-
cem in davčnim organom v zvezi s kriteriji za določanje 
transfernih cen glede bodočih povezanih transakcij.
Med ukrepe za odpravo administrativnih ovir sodijo še 
spremembe pri napovedi dohodkov zaposlenih pri fi-
zičnih osebah, kot so denimo gospodinjske pomočnice, 
možnost pobota zavezančevega davčnega dolga s preveč 
plačanimi prispevki ali davki ter določitev enotnejših ro-
kov pri vlaganju napovedi dohodkov iz zaposlitve.
Za zavezance za dohodnino je pomembna novost ta, da 
bodo po novem vsi prejeli informativni izračun dohodni-
ne. Zdaj jih namreč finančna uprava ne pošilja vsem, npr. 
upokojencem, ki prejemajo le pokojnino, ali tistim z zelo 
nizkimi dohodki.
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Z novelo zakona naj bi se izboljšala tudi učinkovitost 
davčne izvršbe. Zato bodo pri davčni izvršbi na premič-
nine uveljavljene takšne spremembe, da bodo preprečile 
zlorabe dražiteljev in ponudnikov zarubljenih premičnin, 
ki se v praksi pogosto poslužujejo načinov, s katerimi 
lahko za zelo nizke zneske kupijo zarubljene premičnine. 
Banke bodo dolžne davčnemu organu posredovati po-
datke o dolžnikovem depozitu, ta pa se bo odločil, ali bo 
nadaljeval davčno izvršbo na druga, za davčnega zave-
zanca manj ugodna in praviloma dražja sredstva izvršbe 

(premičnine, denarne terjatve, nepremičnine, vrednostne 
papirje), če vezana sredstva ne zadoščajo za poplačilo 
davka oz. bi davčna izvršba po sprostitvi teh sredstev že 
zastarala.
Hkrati je vlada zakon o davčnem postopku uskladila s 
prenovljenim zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je iz 
izvršbe izvzel nekatere socialne prejemke. Izvršba sicer 
ne bo začeta, če dolg na posameznega zavezanca ne do-
sega 25 evrov. 

Vir: FInance

Uskladitev statusa do 31.1.2016

V Ur. listu RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015 je bil ob-
javljen Pojasnila ZPIZ-a glede roka in postopka za 
uskladitev statusa za uživalce pokojnine iz 406. člena 
ZPIZ-2 in drugih oseb najdete na http://www.zpiz.si/
cms/?id=2&inf=660. Rok za uskladitev statusa je do kon-
ca januarja 2016 in to brez kakršnihkoli škodljivih finanč-
nih posledic. Res pa je, da bo tisti, ki bi zaprl s.p. v januarju 
2016, moral ponovno izdelati bilance. Še posebej opo-
zarjamo na pojasnilo, ki bo lahko delno reaktiviranim v 
velik plus in bo marsikomu predstavljal pomembno oko-
liščino pri odločitvi ali s.p. zapre ali pa se delno reaktivira.

»Z delom ali dejavnostjo lahko nadaljujejo uživalci pokoj-
nine iz četrtega odstavka 406. člena pod pogojem, da v 
roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona ponovno vstopijo 
v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno ali za 
10 ur tedensko od uveljavitve tega zakona dalje. Ob tem 

pojasnjujemo, da zavarovanje za dve uri dnevno oziroma 
10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skla-
du z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela po-
kojnine in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja 
dejavnosti.«
Uživalcev pokojnine iz 406. člena, ki se jim sedaj izteka 
prehodno obdobje je cca 2000. ZPIZ bo vsakemu od njih 
poslal dvostransko obvestilo, v katerem bodo vsi potreb-
ni napotki kako in kdaj postopati. 

Pojasnila ZPIZ-a o vseh bistvenih spremembah, ki jih 
prinaša novela zakona ZPIZ-2B so na spletnem naslovu:  
http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=655. 

V kolikor potrebujete podporo in prave informacije pri 
preoblikovanju v d.o.o. ali prenosu na naslednike se 
lahko obrnete na zbornico.

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih 
oseb – oprostitev plačila prispevkov delodajalca

V Uradnem listu RS št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o in-
terventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD, ki za-
radi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo 
za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, 
ki v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017 sklene pogodbo 
o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedo-
ločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev 
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v eviden-
ci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve 
oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od 
osnove za prispevke).

Do oprostitve plačila prispevkov delodajalca je upravičen 
delodajalec, ki:
- zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposli-

tvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ni začel po-
stopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal 
pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,

- pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno 
osebo, starejšo od 55 let, ni imel blokiranega transakcij-
skega računa 30 ali več zaporednih dni in

- je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe 
o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, re-

dno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za 
socialno varnost zaposlenih.

Delodajalec, ki izpolnjuje navedene pogoje, oprostitev 
plačila prispevkov delodajalca od dohodkov iz delovnega 
razmerja delavcu, zaposlenemu pod pogoji iz ZIUPTD, uve-
ljavlja ob obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga 
opravi v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcu), 
katerega predloži davčnemu organu ob izplačilu dohod-
kov iz delovnega razmerja.

Podrobnejše navodilo za predložitev podatkov bo dolo-
čeno v spremembi pravilnika o REK obrazcih. Delodajalec 
v tem primeru osnovo za prispevke delavcev, starejših od 
55 let, za katere uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po 
ZIUPTD, vpiše v polje: »314 Osnova za prispevke – zaposle-
ni po ZIUTDSV in zaposleni po ZIUPTD«. Od te osnove se 
prispevki delodajalca samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. 
Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec obra-
čunani. Delodajalec mora za takega delavca označiti tudi 
polje »A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja 
oprostitev plačila prispevkov po ZIUTDSV ali po ZIUPTD«, 
na individualnem REK obrazcu.
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Sprememba poročanja za dohodke iz delovnega 
razmerja od 1.1.2016

Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o ma-
tični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obve-
znega pokojninskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 (Ur.l. RS št. 
111/2013) so delodajalci za delavce v delovnem razmerju 
in za osebe v okviru drugega pogodbenega razmerja, ki 
izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje, dolžni spo-
ročiti podatke, ki so potrebni za oblikovanje podatkov o 
osnovah in spremembah teh podatkov. Te so dolžni spo-
ročiti na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja 
davčni postopek za predložitev obračuna davčnega od-
tegljaja.
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o 
načinu predložitve davčnemu organu, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 93/2014, se je določila tudi vrsta, 
oblika in način predložitve podatkov. Ta je potreben za 
oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evi-
denco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb 
teh podatkov. Na podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika 
se torej s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohod-
ke iz delovnega razmerja. Na obrazcih iRek se bodo pri 
izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja poročali tudi 
podatki, potrebni za izračun pokojninske dobe in pokoj-
ninske osnove. Novi obrazci za poročanje pa bodo po 
novem dopolnjeni z novimi rubrikami od M01 do M10. 
Prav tako pa bodo morali delodajalci poročati o vseh do-
hodkih, od katerih se obračunavajo prispevki za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje ter o delovnih urah. Na 
obrazcih M4 se bo o teh podatkih še zadnjič poročalo za 
leto 2016, nato pa bo to obveznost od leta 2017 prevzela 
Finančna uprava RS.
Podrobnejši opis REK obrazcev s praktičnimi primeri je Fi-
nančna uprava RS objavila na spletni strani www.fu.gov.si 
(Davki in druge dajatve/Področja/Dohodnina/REK obraz-
ci). (vir: Zdenka Bedekovič, OZS)

Spremenjen Zakon o minimalni plači
Zakon o minimalni plači velja že od leta 2010. Ta je dvignil 
znesek minimalne plače, ki v 2015 znaša 790,73 EUR bru-
to. Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno 
v polnem delovnem času. Delavec, ki dela krajši delovni 
čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače. 
17. decembra 2015 je začela veljati novela zakona ZM-
inP-A (ur.list 92/2015), ki je iz minimalne plače izvzela 
nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimal-
ne plače. 

Iz minimalne plače so po novem izvzeti in se vanjo ne 
vštevajo
- dodatek za nočno delo,
- dodatek za delo v nedeljo,
- dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po 

zakonu.

Ti dodatki se po novem tako prištevajo k znesku minimal-
ne plače. Višina dodatkov teh dodatkov se lahko v kolek-

tivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku 
od osnovne plače za polni delovni čas oz. ustrezne urne 
postavke.Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec 
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Do-
datek za nočno delo - kot nočno delo se šteje delo v času 
med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporedi-
tvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se 
šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. 
in sedmo uro naslednjega dne. Dodatka za delo v nedeljo 
in za delo na praznike in dela proste dneve - dela proste 
dneve določa Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v 
Republiki Sloveniji (ZPDPD). Dodatek za delo v nedeljo in 
dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med 
seboj izključujeta.   Zakon določa globe za kršenje tega 
zakona, in sicer so kazni od 3.000 EUR do 20.000 EUR, za 
manjše delodajalce, ki zaposlujejo deset ali manj delav-
cev pa z globo od 1.500 EU do 8.000 EUR. Odgovorna 
oseba delodajalca se lahko kaznuje z globo od 1.000 EUR 
do 2.000 EUR.

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

Od 1.1.2016 so začele veljati nove dodatne omejitve za-
radi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p., in 
sicer obstaja omejitev, če:
•  je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov 

ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12. 
mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni 
seznam),

•  so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlaga-
teljev davčnih obračunov za zadnjih 12. mesecev (do 
1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) ob-

javljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%,
•  je bila oseba udeležena več kot 50 % neposrednim de-

ležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana 
iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju,

•  je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo 
Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa 
v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno.

Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapo-
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Javni poziv k vložitvi napovedi 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem za leto 2015 
Zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v 
najem premično ali nepremično premoženje, morajo 
vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. janu-
arja 2016. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so 
dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v več-
stanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko 
upravnikov. Zavezanec rezident Republike Slovenije je 
dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premože-
nja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi 
od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je 
nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le 

Vloga - posebna olajšava 
za vzdrževane družinske člane
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 
2015 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokoj-
nine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki želijo te 
podatke spremeniti. Vlogo je potrebno oddati do 5.2.2016.

Oglaševanje na zaslonu Celovška 71, Ljubljana – 
za člane OZS kar 50 % popust
S koncem leta 2015 so na OZS v sodelovanju s podjetjem 
TS Media na novo oblikovali atraktivno zunanjo oglasno 
površino, ki se nahaja na južni fasadi naše poslovne stav-
be na Celovški 71 v Ljubljani. Gre za enega največjih in 
najmodernejših digitalnih zaslonov pri nas. Viden je v 
smeri iz centra Ljubljane na razdalji dobrih 300 metrov 
od višine Hale Tivoli do OZS. Zaslon je velik skoraj 6 x 5 
metrov. Objavljati je možno tako video spote kot stoječe 
slike.

V domeni OZS bo sicer možno trženje le 1/8 razpoložlji-
vega časa na tem zaslonu, kar pomeni enega od osmih 
oglasnih intervalov, ki trajajo po osem sekund in se ciklič-

no ponavljajo vsako dobro minuto ali drugače povedano 
30.000 prikazov mesečno. Prikaze s tega naslova je mo-
žno zakupiti vse mesece v letu razen v decembru.
Lokacija zaslona je atraktivna, tehnika je najmodernejša, 
oglasna lokacija stopa v korak s časom. Celovško cesto v 
smeri zaslona dnevno prevozi okrog 25.000 vozil, v ka-
terih sedi v povprečju 1,4 ljudi. Oglaševanje je zato zelo 
zanimivo. Članom OZS pa se z res visokim popustom 
izplača še toliko bolj. Vabimo vas, da si na spletni strani 
OZS pogledate podrobno ponudbo. Cene v ponudbi so 
osnovne, promocijski popust za člane OZS še ni obraču-
nan in ga morate še odšteti. Dodatne informacije dobite 
na OZS, Anton Šijanec 01 5830 533.

dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v 
Republiki Sloveniji. Navedena napoved se vloži preko 
portala eDavki ali na predpisanem obrazcu »Napoved 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premo-
ženja v najem«. Zavezanec za dohodnino od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, 
če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju 
z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni na-
povedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne 
podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Finančna uprava Republike Slovenije

ra zaradi kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega 
odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi 
po 1.1.2016. Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v 
informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz zadnje alineje 
in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapo-
ra, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register 
Slovenije.

Objava prenehanja opravljanja dejavnosti
Hkrati na AJPESu obveščajo s.p., ki nameravajo prenehati 

opravljati dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred pre-
nehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES 
objaviti namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko 
podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti 
na objava. prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali 
prinese osebno ali pošlje po pošti na katerokoli izposta-
vo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov 
podjetnika (davčna številka, prebivališče…), mora pa vse-
bovati podatek o datumu prenehanja opravljanja dejav-
nosti. 

(Vir: AJPES)
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Skupno strokovno srečanje gradbenikov
Obveščamo vas, da Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije konec januarja 2016 organizira skupno strokovno 
srečanje gradbincev, kleparjev, krovcev, slikopleskarjev, 
fasaderjev, podopolagalcev in inštalaterjev-energetikov, 
ki bo 29. in 30. januarja 2016, v Kongresnem centru Ter-
me Zreče.
Za leto 2016 so se na Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije, na sorodnih sekcijah s področja gradbeništva, po-
dobno kot lani odločili, da organizirajo skupno strokovno 
srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, 
fasaderjev, podopolagalcev in instalaterjev-energetikov. 
Strokovno srečanje bo prvi dan dopoldan in drugi dan ob 
zaključku potekalo skupno za vse tri sekcije. Skupen bo 
tudi program za spremljevalke in seveda družabni del z 

večerjo prvi dan srečanja. Popoldanske vsebine prvega 
dne in dopoldanske vsebine drugega dne pa se bodo 
odvijale ločeno po posameznih sekcijah – v ločenih dvo-
ranah (skupni predprostor – kjer bo prostor za pokrovi-
telje in razstavljalce). Pomembna novost je, da bodo na 
tokratnem srečanju podeljeni prvi ZNAKI ODLIČNOSTI 
V GRADBENIŠTVU, ki jih bo pričela podeljevati Sekcija 
gradbincev januarja 2016, kasneje pa se bodo k temu pri-
družile tudi ostale sekcije z gradbenega področja.
Podrobnosti si lahko preberete na spletni povezavi http://
www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000SVk5W - 
skupno strokovno srečanje gradbenikov, kjer je tudi mo-
žna prijava, ki je obvezna preko spletne strani. Prijavi se 
vsakega udeleženca posebej.

Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu
V Ur. listu RS, št. 92/2015 je bil objavljen Zakon o spre-
membah Zakona o cestnih prevozih, ki so začele veljati 5. 
decembra 2015. Bistvena in najnujnejša je bila spremem-
ba oziroma podaljšanje obdobja koncesij za izvajanje JGS 
JPP do najpozneje 2.12.2019 ter sprememba 33. člena v 
delu, ki se nanaša na obvezne dokumente v vozilu. Tako 
voznikom avtobusa in avtotaksi vozil ponovno ne bo po-
trebno v vozilu imeti pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, 
da lahko prevozniki koristijo tudi druge oblike zaposlo-
vanja voznikov.
Za pridobitev in obnovo nacionalne licence sta doda-
na pogoja: poravnane davčne obveznosti in prispevki  za 
socialno varnost ter izpolnjevanje pogoja v zvezi z zah-
tevo glede sedeža podjetja (kot to določa 5. člen Uredbe 
ES 1071/2009).
Uvaja se nova oblika prevoza potnikov: »Prevozi na klic« 
– je napredna oblika javnega prevoza do največ osem 

potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organizi-
ranega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih 
z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza 
potnikov. Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu.

Kabotaže z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8 
sedežev NI DOVOLJENO IZVAJATI. Prav tako ni dovolje-
no opravljati kabotaže z vozili največje dovoljene mase 
do 3,5 t. Spremembe  zakona pomenijo, da je z manjšimi 
vozili prepovedano opravljanje kabotaže tudi prevozni-
kom, ki imajo sedež v drugi državi članici Skupnosti. Več 
o spremembah zakona o prevozih v cestnem prometu 
si lahko preberete v ur.listu RS št. 92/2015; objavljenem 
na spletni strani  http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?sop=2015-01-3611.

Foto: arhiv OOZ Celje

Novoletno srečanje upokojenih obrtnic in obrtnikov
V sredo, 9.12.2015, je potekalo tradicionalno petintride-
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 
OOZ Celje Miran Gracer. 
Zahvalil se jim je za njihov prispevek k obrtništvu, jih 
seznanil z aktualnimi dogajanji v obrtno-zborničnem 
sistemu in jim zaželel lepe prihajajoče praznične dni. 
Srečanje so s slovenskimi pesmimi popestrili člani Okte-
ta Podoglarji. V uvodnem delu je ga. Alenka Vodončnik, 
predsednica sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje, pred-
stavila projekt, z delovnim naslovom »Živeti z demenco«. 
V sklopu tega projekta, ki je sofinanciran iz Norveškega 
finančnega mehanizma 2009-2014, je bil v Domu ob 
Savinji v Celju vzpostavljen prvi Center za krepitev spo-
mina v Sloveniji. Center ponuja pomoč tako obolelim za 
to boleznijo kot njihovim svojcem in zelo pomembno 
je, da so ljudje seznanjeni z informacijami o tej kronično 

napredujoči možganski bolezni, ki posledično vpliva na 
obnašanje bolnikov in njihove sposobnosti za opravlja-
nje vsakodnevnih opravil.

Druženja so bili upokojene obrtnice in obrtniki veseli in 
bili mnenja, da je to lepa tradicija, ki jo je potrebno nada-
ljevati tudi v bodoče.
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1. PROBLEMI IN IZZIVI ZAPOSLITVE DELAVCA 
PO UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN

 v sredo, 20.1.2016 ob  13. uri

Na srečanju se bomo uvodoma zelo na kratko seznanili z ugotovitvami poročil pristojnih nadzornih organov in po-
skušali odgovoriti na vprašanje, na katerih področjih delovnega prava je največ kršitev. Tako bomo dobili odgovor, 
na katerih področjih lahko pričakujemo povečan inšpekcijski nadzor. Zaradi sprememb zakonodaje, predvsem na 
področju, kjer nadzor opravljajo pristojni organi FURS, smo soočeni z vprašanjem, na kakšni podlagi bo delavec lahko 
opravljal delo na pravilen in zakonit način. Seminar bo izvedla Melita Ambrož,univ.dipl.prav.  Na seminarju bo go-
vora o naslednjem:
• kako na podlagi določb ZDR pravilno skleniti pogodbo o zaposlitvi
• pogodba o zaposlitvi za določen čas in krajši delovni čas od polnega
• določbe o delovnem času (razporejanje itd.)
• sklepanje pogodb na osnovi določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
• zakonito delo upokojencev 
• evidence, ki jih mora voditi delodajalec za namen inšpekcijskega postopka
• kako sklepati pogodbo o delu in avtorsko pogodbo ter sodna praksa
• kdaj je delo podjetnika posameznika kot ekonomsko odvisne osebe zakonito in sodna praksa

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 SEMINARJE

2. DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2015
v četrtek, 11.2.2016, ob 10. uri

Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obra-
čuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015. Poudarek bo na vseh 
pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bomo izpostavili 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. Udeležencem seminarja bodo podane informacije o  spre-
membah davčnih in postopkovnih predpisov ter ZPIZ-2 (s.p. – upokojenci) ter o najnovejših mnenjih FURS-a.  Semi-
nar 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 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do 
odpovedi.
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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. PROBLEMI IN IZZIVI ZAPOSLITVE DELAVCA PO UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN
KDAJ:  	20.1.2016 ob 13. uri  
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________  

2. SESTAVA DAVČNEGA OBRAČUNA IN LETNIH POROČIL ZA S.P. IN PRAVNE OSEBE ZA LETO 2015
KDAJ:   11.2.2016 ob 10. uri 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________ 

Projekt »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in 
poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih«
V letu 2015 smo se v sodelovanju z OZS 
in drugimi OOZ uspešno prijavili na raz-
pis Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) s prijavo projekta s 
področja promocije zdravja na delov-
nem mestu z nazivom: »Obvladovanje 
kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri 
delu v obrtnih dejavnostih«. Projekt se 
bo vsebinsko osredotočil na dve ključni 
zdravstveni problematiki, ki zaznamu-
jeta zaposlene v obrtnih dejavnostih, 
in sicer:  kostno-mišične bolezni in po-
škodbe pri delu.
Statistični podatki kažejo, da v Evropski 
uniji vsakih nekaj minut nekdo umre 
iz vzrokov, povezanih z delom. Poleg 
tega se na delovnem mestu vsako leto 

poškoduje na sto tisoče delavcev, drugi 
pa so zaradi stresa, preobremenjenosti 
z delom, kostno-mišičnih obolenj ali 
drugih težav, povezanih z delom, odso-
tni z dela (vir: Evropska agencija za var-
nost in zdravje pri delu 2010). Veliko teh 
stanj bi lahko preprečili oziroma omilili, 
zato se cilji tega projekta nanašajo tudi 
na razširjanje promocije in dobre pra-
kse za zmanjševanje poškodb pri delu 
ter zmanjševanje števila kostno-mišič-
nih bolezni med slovenskimi delavci. 
Projektne aktivnosti bomo izvajali za 
zaposlene pri malih delodajalcih, ki so 
glede na svojo majhnost še posebej 
ranljivi. Glede na socialne in finančne 
posledice poškodb ter kostno-mišičnih 

obolenj je njihovo preprečevanje nuj-
no na vseh ravneh.

Kostno-mišične bolezni
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje so kostno-mi-
šične bolezni v Sloveniji glavni vzrok 
za nastanek delovne invalidnosti, obe-
nem pa je to tudi najpogostejši vzrok, 
zaradi katerega slovenski delavci odha-
jajo v bolniški stalež. Zaradi neugodne 
demografske slike, staranja delovne 
sile in stalnega podaljševanja delovne 
dobe je nujno, da se ukrepa na mestih, 
kjer ta stanja lahko nastanejo, tam kjer 
prihaja do okvar zdravja. Skozi projek-
tne aktivnosti želimo ljudi usposobiti, 
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okrepiti in opolnomočiti ter s pomočjo 
teh ukrepov dolgoročno vplivati na 
zmanjšanje nastajanja delovne inva-
lidnosti ter na zmanjšanje bolniškega 
staleža zaradi kostno-mišičnih obolenj. 
Do največjega nastanka poškodb ko-
stno-mišičnega sistema pride zaradi 
ročnega premeščanja bremen (dvigo-
vanj, prenašanja, potiskanja, nošenja 
oz premikanja bremen, držanja), zaradi 
ponavljajočih se gibov ali pri delu v ve-
likem mrazu ali veliki vročini. Po neka-
terih najnovejših študijah med razloge 
za nastanek kostno - mišičnih obolenj 
uvrščajo celo stres, pa tudi hiter ritem 
dela, hrup in vibracije. Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije bo skupaj s 
člani konzorcija preko aktivnosti v pro-
jektu spodbujala delodajalce k izvaja-
nju ukrepov za preprečevanje kostno-
-mišičnih bolezni na delovnem mestu. 
Skozi te ukrepe pričakujemo dvig za-
dovoljstva zaposlenih, kar bo vplivalo 
na boljšo produktivnost, postopno 
zmanjšanje bolniškega staleža ter tudi 
večje finančne koristi. Posvečanje pro-
blematiki kostno-mišičnih bolezni, ki 
nastanejo zaradi dela, bo na dolgi rok 
privedlo do večjih koristi, predvsem v 
obliki večje gospodarske rasti, manjše 
odvisnosti od državne podpore, manj-
ših zahtev do zdravstvene blagajne in 
do povečane produktivnosti.

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stopnje 
bolniškega staleža zaradi kostno-mišič-
nih obolenj, kratkoročni cilj pa usposo-
bljeni delodajalci in delavci, ki si bodo 
prizadevali za ohranitev in utrjevanje 
lastnega zdravja ter poznali načela do-
bre prakse.

Glavni kratkoročni cilji, ki bodo zasle-
dovani na področju zmanjševanja šte-
vila kostno-mišičnih obolenj so: 
- krepitev usposobljenosti in znanj 

delodajalcev, samozaposlenih oseb 
in delavcev na področju postopkov 
za preprečevanje nastanka kostno-
-mišičnih obolenj

- dvig osveščenosti (preko promocije 
in predstavitev dobrih praks) ciljne 
skupine (delodajalcev in delojemal-
cev) o pomenu zmanjševanja števila 
kostno-mišičnih bolezni 

- znižanje absentizma in ohranje-
vanje delavčeve zmožnosti tekom 
delovne dobe in posledično dvig 
produktivnosti na delovnem mestu 

- dvig osveščenosti delodajalcev in 
delojemalcev o pomenu  prijaznega 
delovnega mesta kot elementu kon-
kurenčnosti delodajalcev.

Poškodbe pri delu 
Poškodbe pri delu so resen problem 
ne le v Sloveniji, ampak tudi v državah 
Evropske unije. Poškodbe pri delu se 
ne kažejo le v začasni nesposobnosti 
za delo, nastanku invalidnosti ali celo 
smrti, temveč tudi v neposrednih iz-
gubah za podjetje, kot so ustavitev 
proizvodnje, izpad dela proizvodnje, 
plačevanje nadomestil za bolniško 
odsotnost. Poškodbe pri delu so ogle-
dalo uspešnosti izvajanja obstoječih 
programov varnosti in zdravja pri delu, 
kajti veliko poškodb nastane zaradi po-
manjkanja ali zaradi slabe varnostne 
kulture. Primerno varnostno kulturo 
je možno privzgojiti s sistematičnim 
načinom dela, s pravilnim varnostnim 
vzgajanjem in vzpostavitvijo ustrezne-
ga nadzora, tako na ravni podjetja kot 
na ravni države. Cena, ki jo plačujemo 
za nezgode, niso samo izgubljena ži-
vljenja ter trpljenje delavcev in njihovih 
družin, temveč negativno vplivajo tudi 
na gospodarstvo in družbo v celoti. 
Manj nezgod pomeni manj bolniškega 
dopusta, posledica tega pa so nižji stro-
ški in manj motenj delovnega procesa. 
Delodajalcem so poleg tega prihranje-
ni stroški zaposlovanja in usposablja-
nja novega osebja, znižajo pa se tudi 
stroški zaradi predčasnih upokojitev in 
zavarovalniških izplačil.

Skozi projektne aktivnosti želimo po-
magati delodajalcem, da si bodo pri-
zadevali za preprečevanje oziroma 
zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj 
na ravni podjetja, obenem pa jim želi-
mo nakazati možne rešitve, tako preko 
upoštevanja pravil za varno opravlja-
nje dela in obstoječe zakonodaje na 
področju varnosti in zdravja pri delu 
ter tudi obstoječe dobre prakse na po-
dročju obvladovanja kostno-mišičnih 
obolenj. 

Preko aktivnosti v projektu bomo sku-
paj z ostalimi člani konzorcija spodbu-
jali delodajalce k izvajanju ukrepov za 
preprečevanje nastajanja poškodb na 
delovnem mestu ter jim pomagali pri 
sprejemanju ustreznih preventivnih 
ukrepov za doseganje boljšega zdravja 
na delovnem mestu. Izboljšanje varno-
sti in zdravja pri delu lahko podjetjem 
prinese koristi, medtem ko imajo ne-
zgode vpliv na povečanje stroškov, še 
zlasti v mikro in malih podjetjih. Skozi 
izvajanje navedenih ukrepov pričaku-
jemo znižanje števila poškodb pri delu, 
ki bo vplivalo na boljšo produktivnost 
ter tudi finančne koristi. Posvečanje 

tematiki nastanka poškodb pri delu ter 
odpravljanju teh bo lahko že na kratki 
rok privedlo do večjih koristi, predvsem 
v znižanju bolniškega staleža, manjših 
zahtev do zdravstvene blagajne in do 
povečane produktivnosti. 

Glavni cilji, ki bodo zasledovani na po-
dročju preprečevanja poškodb pri delu 
so: 

- krepitev usposobljenosti in znanj 
delodajalcev, samozaposlenih oseb 
in delavcev na področju varnosti in 
zdravja pri delu kot enemu glavnih 
orodij za preprečevanje nastanka 
poškodb pri delu

- zmanjšanje števila poškodb pri delu 
in njihovih posledic med deloda-
jalci, delavci  in samozaposlenimi v 
obrti

- znižanje absentizma in ohranje-
vanje delavčeve zmožnosti tekom 
delovne dobe in posledično dvig 
produktivnosti na delovnem mestu

- dvig osveščenosti delodajalcev in 
delojemalcev o koristih upošteva-
nja pravil za varno delo ter primerni 
varnostni kulturi  

- dvig osveščenosti o prijaznem de-
lavnem mestu tudi kot elementu 
konkurenčnosti delodajalcev.

Aktivnosti projekta bomo izvajali v 
letu 2016, vsebinsko pa zajemajo: 

-  pripravo promocijskega materiala 
in motivacijskega gradiva za ciljno 
skupino o zmanjševanju kostno-
-mišičnih obolenj ter preprečeva-
nju nastanka poškodb pri delu

-  organizacijo in izvedbo seminarjev 
za delodajalce na temo prepreče-
vanja poškodb pri delu ter zmanj-
ševanja števila kostno-mišičnih 
obolenj

-   organizacijo in izvedbo promocij-
skega dogodka »Dan za zdravje za-
poslenih«

-  informiranje in obveščanje javno-
sti.

»Projekt Obvladovanje kostno 
– mišičnih bolezni in poškodb pri 
delu v obrtnih dejavnostih je na 
podlagi Javnega razpisa za sofi-
nanciranje projektov za promocijo 
zdravja na delovnem mestu v letu 
2015 in 2016 finančno podprl Za-

vod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije«
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec december 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2015 1.540,58 
€.. 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 2014 je 34,72 % (Ur.l. RS 16/2015). 

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 DECEMBER 2015 upo-
števajte 22 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 184 ur. 
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po 
Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

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

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

• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 
1.4.2015 dalje v višini 32,20 € (Ur.l.RS 21/15), nakaza-
ti na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. 
plačnika – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen 
(0,53 % od PP) v znesku 8,18 €

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) 
v znesku  24,54 €

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,72 € naka-
zati 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 spletno stran 
DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

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 - december 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.523,18 EUR* 924,15  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp.    3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ    330,15 2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače;   v aprilu 2015 
se znesek izračuna: 54% od PP2014 1.540,25= 831,74 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); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15.01.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisa-
nem obrazcu OPSVZ, ki se odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 
2015 dalje 

Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v preho-
dnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je 
bila povprečna mesečna plača v letu 2014  1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih 
plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 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 10,20 
EUR in od zneska  800,93 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE
Skladno z  drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in 
način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovan-
cev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih 
delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja. Na 
podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega razmerja. 
Nova XML shema z razširitvijo iREK, ki bo veljavna od 1.1.2016, je objavljena na spletni strani beta.edavki.


