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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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Obračun prispevkov tudi za 
”popoldanske” samostojne podjetnike

 

V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil 
objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov 
za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 
(v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik uvaja nove obrazce 
obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev. 
Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune prispevkov za 
socialno varnost? Poleg zavarovancev, ki že oddajajo ob-
račune prispevkov („redni“ s.p.-ji, verski uslužbenci, druž-
beniki in delničarji, ki niso zavarovani na drugi podlagi), 
bodo z novim letom zavezanci za oddajo obračuna tudi:
•	 kmetje;
•	 osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;
•	 osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavaro-

vanje.

Kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani, bodo 
poročali na obrazcu Obračun prispevkov za socialno 
varnost za kmete. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot po-
stranski poklic in v obvezno zavarovanje niso vključene 
na podlagi opravljanja dejavnosti („popoldanski“ s.p., do-
polnilna dejavnost na kmetiji, sobodajalci fizične osebe), 
bodo oddajale obračun na obrazcu Obračun prispevkov 

za socialno varnost za ose-
be, ki opravljajo dejavnost 
kot postranski poklic. Osebe, 
ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, bodo 
poročale na obrazcu Obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe, ki so prostovoljno vključene v social-
no zavarovanje.Novi obvezniki bodo obračun prispev-
kov za januar dolžni prvič oddati februarja 2018.

Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma 
sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mese-
cu za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni 
odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec 
sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda ele-
ktronsko preko portala eDavki. 

Nove obveznike zato pozivamo, da si čim prej uredijo 
dostope do portala oziroma za namene vročanja do-
ločijo pooblaščenca.     
  

(Vir: Jasmina Malnar Molek)

Kaj prinašajo spremembe ZID-1 in ZUTD

Po več kot enoletnih pogajanjih sta 21. oktobra 2017 pri-
čeli veljati novela Zakona o inšpekciji dela, ki povečuje pri-
stojnosti inšpektorjev za delo na področju prekarnih oblik 
opravljanja dela in v primeru neizplačila plač delavcem 
in novela Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša novosti 
in spremembe predvsem za delavce. Nekatere določbe 
slednjega se bodo pričele uporabljati šele tri mesece po 
uveljavitvi zakona. Predmet pogajanj je bil tudi Zakon o 
delovnih razmerjih, vendar glede njegove spremembe 
socialni partnerji niso dosegli soglasja.

Zakon o inšpekciji dela

Zamuda z izplačilom plač
Kršitve v zvezi s plačilom za delo so najpogosteje ugoto-
vljene kršitve s strani inšpektorata od leta 2009 dalje. In-
špektor je lahko v primeru ugotovljenih kršitev glede pla-
čila za delo delodajalcu sicer izrekel sankcijo za prekršek, 
ni pa imel na voljo ostalih sredstev, s katerimi bi delodajal-
ca neposredno prisilil k določenemu ravnanju. Po novem 
pa  velja, da bo lahko inšpektor z upravno prepovedno 
odločbo neposredno vplival naravnanje zavezanca do od-
prave nepravilnosti. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) določa, da bo inšpektor 
lahko zavezancu prepovedal opravljanje dela prek delav-

cev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za 
delo do odprave nepravilnosti, če bo pri inšpekcijskem 
nadzoru ugotovil, da je bil pri njem v obdobju preteklih 
12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen 
prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o pla-
čilnem dnevu, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih.

MDDSZ v obrazložitvi navedene spremembe pojasnjuje, 
da gre za skrajni ukrep, ki posega v delovanje zavezan-
ca in ga inšpektor uporabi, ko so izčrpane vse možnosti. 
Inšpektor pri tem upošteva zlasti morebiten nastop viš-
je sile (npr. nedelovanje sistema plačilnega prometa) ali 
objektivnih okoliščin, na katere zavezanec ni imel vpliva 
(npr. zamuda pri plačilu že zapadlih obveznosti).

Opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava
ZDR-1 v drugem odstavku 13. člena določa, da če obstaja-
jo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati 
na podlagi pogodb civilnega prava. Delo se torej v prime-
ru, ko obstajajo elementi delovnega razmerja (prostovolj-
no, osebno in nepretrgano delo za plačilo, v organizira-
nem procesu delodajalca in podrejeno v smislu navodil in 
nadzora s strani delodajalca), ne sme opravljati na podlagi 
pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa za-
kon. Tako ZID-1A inšpektorjem prinaša večja pooblastila 
v primeru, ko bo ugotovil, da gre za opravljanje dela na 
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podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-1.

Ko inšpektor za delo izda odločbo na podlagi 6. točke pr-
vega odstavka 19. člena ZID-1, jo izda na podlagi ugotovi-
tev, da se delo pri zavezancu opravlja na podlagi pogodb 
civilnega prava v nasprotju z ZDR-1. Inšpektor je lahko že 
dosedaj prepovedal opravljanje določenega dela na pod-
lagi pogodb civilnega prava do odprave nepravilnosti, za-
vezanec pa je nepravilnosti lahko odpravil na dva načina:
•	 tako da je prenehal z opravljanjem dela oz. izvaja-

njem delovnega procesa z osebo, v razmerju do ka-
tere so bile ugotovljene nepravilnosti ali 

•	 tako da je z osebo, ki je opravljala delo in so obstajali 
elementi delovnega razmerja, sklenil pogodbo o za-
poslitvi. Nova ureditev tako le konkretizira še drugo 
od možnih oblik odprave nepravilnosti.

Inšpektor ima sedaj pooblastilo, da z odločbo hkrati 
odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se pre-
poved nanaša, v roku treh delovnih dni po tem, ko 
inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje 
dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z 
ZDR-1, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 
ZDR-1.

Delavec mora ponujeno pogodbo skleniti najkasneje v 
treh delovnih dneh po prejemu. Pisna pogodba o zapo-
slitvi mora biti ustrezna ugotovljenemu dejanskemu sta-
nju, kot izhaja iz odločbe, upoštevaje plačilo za delo vsaj 
v višini, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost dela, 
upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki za-
vezujejo zavezanca, ter obveznosti plačila davkov in pri-
spevkov. Oseba, ki ji je bila vročena pogodba o zaposlitvi 
v nasprotju s tem, lahko v roku 30 dni od vročitve zahteva 
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Ose-
ba, ki ji pogodba o zaposlitvi ni bila vročena v roku, lahko 
v nadaljnjih 30 dneh od poteka roka oziroma od dneva, 
ko je izvedela za kršitev te pravice, zahteva sodno varstvo 
pred pristojnim delovnim sodiščem. Če zavezanec ne bo 
ravnal v skladu  z odredbo iz odločbe, sta na novo predpi-
sana tudi prekršek in globa.

Zakon o urejanju trga dela

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju 
trga dela (ZUTD-D) prinaša več sprememb, vezanih na 
brezposelne osebe in delavce. Večina sprememb je pri-
čela veljati 21. oktobra 2017, nekaj od njih pa se jih bo 
pričelo uporabljati tri mesece po uveljavitvi zakona, torej 
21. januarja 2018.

Širši krog definicije brezposelnih oseb
ZUTD-D je razširil krog oseb, ki štejejo za brezposelne, in 
sicer so to sedaj osebe, ki niso družbeniki in hkrati poslo-
vodne osebe v osebni družbi in kapitalski družbi ter niso 
hkrati ustanovitelji in poslovodne osebe v zavodu.

Spodbude za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih pre-
jemnikov denarnega nadomestila
Prejemniku denarnega nadomestila z nedokončano 

osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko 
izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko 
izobrazbo, ki bo v času upravičenosti do denarnega na-
domestila sklenil delovno razmerje s polnim delovnim ča-
som, bo zavod do izteka obdobja, za katerega mu je bila 
navedena pravica priznana z dokončno odločbo, vendar 
največ še 12 mesecev po zaposlitvi, izplačeval spodbudo 
v višini 20 odstotkov zadnjega izplačanega neto zneska 
denarnega nadomestila. Navedeni znesek zavoda bo de-
lavec dobil poleg svojega mesečnega osebnega dohod-
ka. Edini pogoj, ki ga bo delavec moral izpolniti je, da bo 
ohranil zaposlitev za polni delovni čas za celotno obdobje 
izplačevanja spodbude. V primeru prenehanja delovnega 
razmerja, delavec ne bo več upravičen do spodbude, kar 
pa ne bo vplivalo na njegovo možnost ter pogoje pri mo-
rebitnem ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega 
nadomestila.

Spodbude ne bo mogel uveljaviti prejemnik denarnega 
nadomestila, ki je v okviru srednješolskega izobraževanja 
pridobil izobrazbo za deficitaren poklic, določen s politi-
ko štipendiranja, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja štipen-
diranje, sprejme Vlada Republike Slovenije. Do spodbude 
tudi ne bo upravičen udeleženec javnih del. Spremembe 
se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

Obvezna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve
S tokratno novelo se spreminja možnost prijave delavca 
v času teka odpovednega roka pri zavodu v evidenco is-
kalcev zaposlitve v obveznost in se vpeljuje sankcija, če 
delavec te obveznosti ne bo spoštoval.Delavec se mora 
najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi, 
osebno ali po elektronski poti prijaviti pri zavodu v evi-
denco iskalcev zaposlitve. Če bo delavec rok zamudil, mu 
bo zavod prve tri mesece izplačeval denarno nadomesti-
lo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 
350 evrov. Enaka sankcija bo delavca doletela, če kljub 
pravočasni prijavi neupravičeno ne bo izpolnjeval obve-
znosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

Delavca znižanje denarnega nadomestila ne bo doletelo, 
če delodajalec delavca ob odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi ne bo ali ga bo napačno obvestil o pravicah iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti in 
roku prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Če delodaja-
lec delavca ne obvesti o pravnem varstvu ali pravicah iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je to prekršek za katere-
ga je zagrožena globa od 750 do 2.000 eurov. Spremem-
be se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

Odpravljeno obvezno sodno varstvo v primeru neutemelje-
nih odpovednih razlogov
Odpravljena je določba ZUTD, po kateri je moral delavec 
uveljavljati zavarovanje svojih pravic prek arbitraže ali so-
dnega varstva, če je želel imeti pravico do denarnega na-
domestila za primer brezposelnosti zaradi delodajalčeve 
redne odpovedi iz neutemeljenih razlogov po 90. členu 
ZDR-1. Navedena določba je črtana, ker je v nasprotju z 
68. členom Evropskega kodeksa socialne varnosti.
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Postopno sankcioniranje brezposelnih oseb
Do sedaj je zavod na podlagi 129. člena ZUTD že ob prvi 
kršitvi osebo prenehal voditi v evidenci brezposelnih 
oseb oziroma evidenci oseb, vključenih v programe ak-
tivne politike zaposlovanja (APZ), če je oseba
•	 odklonila vključitev v program APZ ali kršila obve-

znosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program 
APZ;

•	 odklonila ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri 
razgovoru za zaposlitev ni prizadevala za pridobitev 
zaposlitve;

•	 ni bila aktivni iskalec zaposlitve, razen če je bila te ob-
veznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom.

Namesto sankcioniranja s prenehanjem vodenja v evi-
denci brezposelnih oseb že ob prvi kršitvi, se uvaja po-
stopno sankcioniranje, in sicer tako, da zavod osebi, ki 
prejema denarno nadomestilo, ob prvi kršitvi nadome-
stilo zniža za 30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska, 
vendar ne na manj kot 350 evrov. Znižanje bo veljalo od 
dneva nastanka razloga, pa vse do izteka nadomesti-
la. Sedaj bo oseba sankcionirana z izbrisom iz evidence 
brezposelnih oseb šele ob drugi kršitvi (vendar sedaj) ka-
terekoli obveznosti iz prvega odstavka 129. člena ZUTD 
(in ne samo tretje, četrte in devete alineje). Spremembe 
se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

Vročanje odločb zavoda
Zavodu je omogočeno, da bo odločbe, izdane v upravnih 
zadevah odločanja o pravici do denarnega nadomestila, 
strankam vročal z navadno vročitvijo (tj. z dostavo odloč-
be v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne 
storitve), pri čemer se bo takšna vročitev štela za opravlje-
no 15. dan od dneva odpreme odločbe s strani zavoda. 
Da pa s tem ne bi bilo prekomerno poseženo v pravice 
strank, je določena varovalka, po kateri domneva vročitve 
odločbe, ki je bila stranki vročena z dostavo v hišni pre-
dalčnik, preneha, če stranka zavodu v dveh mesecih spo-
roči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejela. V takšnem 
primeru se bo vročitev odločbe opravila ponovno, in sicer 

po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Na podlagi predlaganega novega načina vročanja odločb 
o pravici do denarnega nadomestila se bodo znižali tudi 
stroški vročanja, s čimer bo brez prekomernega posega 
v pravice strank dosežena racionalnejša poraba javnih 
sredstev, iz katerih se stroški vročanja financirajo.

Agencijsko delo
V zvezi z zagotavljanjem dela delavcev uporabniku 
(agencijsko delo) je črtana obveznost pravnih in fizičnih 
oseb, ki imajo sedež v drugi državi članici EU, EGP ali v Švi-
carski konfederaciji, da v Sloveniji ustanovijo podružnico. 
Zakon tudi natančneje določa odvzem dovoljenja. Poleg 
tega je natančneje določeno, v primeru katerih pogojev, 
ki jih je treba izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti, 
se dovoljenje odvzame po uradni dolžnosti. Jasneje in 
podrobneje je določeno tudi ravnanje oziroma postopek 
ter posledice, ki nastopijo na podlagi poročila neodvisne-
ga revizorja.

Druge spremembe ZUTD-D
•	 Ukinja se tudi možnost opravljanja volonterskega 

pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno 
opravljanje dela na področju storitev vseživljenjske 
karierne orientacije in posredovanja zaposlitve.

•	 Zakon za primer neupravičene porabe sredstev iz na-
slova APZ na novo določa tudi zakonsko obveznost 
osebe, vključene v ukrep APZ, k vračilu neupravičeno 
izplačanih sredstev (doslej je bila takšna obveznost 
dogovorjena s pogodbo o vključitvi) in dodatno dol-
žnost v obliki plačila zakonitih zamudnih obresti.

•	 Vzpostavlja se evidenca študentskega dela. Beležili se 
bodo podatki o opravljenem občasnem in začasnem 
delu dijakov in študentov, ki bodo služili za zbiranje 
in obdelavo podatkov, potrebnih za vzpostavitev te 
evidence. Evidenca bo povezana z drugimi uradnimi 
evidencami na področju visokega šolstva in zaposlo-
vanja. Predlog zakona podeljuje javno pooblastilo za 
vodenje evidence Študentski organizaciji Slovenije.

        
Vir: Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Kaj prinašajo spremembe ZID-1 in ZUTD

Uporaba kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 
ter panožnih kolektivnih pogodb
Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih pogodbah, (Ur. 
list RS, št. 43/2006),  določena kolektivna pogodba velja 
samo za stranki kolektivne pogodbe oziroma njune čla-
ne, razen v primeru, da ima posamezna KP  status razširje-
ne veljavnosti celotne ali dela kolektivne pogodbe.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur. list RS, 
št. 92/2013) je zavezujoča za delodajalce, ki opravljajo 
skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti podobno 
dejavnost po veljavnem predpisu in za druge deloda-
jalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe. Stranki 

kolektivne pogodbe sta na strani delodajalcev Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Obrtno-
-podjetniška zbornica Slovenije, na strani delojemalcev 
pa Sindikat obrti in podjetništva.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo ima sta-
tus razširjene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 59/2014) na 
podlagi katere velja za vse delodajalce, ki kot glav-
no dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno 
dejavnost in preverjanje, ali je delodajalec član OZS, 
GZS ali kake druge delodajalske asociacije ni potreb-
no.
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Sekcija avtoserviserjev - Finančna uprava RS začenja 
izvajati poostrene nadzore vulkanizerjev in avtovlek

Na spletni strani  http://www.fu.gov.si/  je objavljeno, da 
bo FURS pričela z nadzorom vulkanizerjev! Tovrstne nad-
zore je Finančna uprava izvajala že v preteklih letih, saj 
gre za sezonsko dejavnost, kjer obstoji povečano tvega-
nje neizdajanja računov in zaposlovanja na črno. Izku-
šnje kažejo, da nadzorne aktivnosti pozitivno vplivajo na 
prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in da je 
kršitev iz leta v leto manj. V letu 2016 je bilo na podro-
čju dela in zaposlovanja na črno v dejavnosti opravljenih 
kar nekaj nadzorov, v več primerih pa so bile ugotovljene 
nepravilnosti. Nadzor bo usmerjen predvsem na kontrolo 
izdajanja ter davčnega potrjevanja računov ter dela in za-
poslovanja na črno. Nadzor bodo izvajali uslužbenci mo-
bilnih oddelkov. V primeru hujših kršitev lahko Finančna 
uprava RS prepove opravljati dejavnost in zapečati po-
slovne prostore.

Med nepravilnostmi so najpogostejše naslednje:
	neizdajanje računov in „brisanje“ že evidentira-

nega prometa - sem se uvršča tudi:
o izdaja večkratne kopije istega original-

nega računa,
o izdaja računa brez podatkov o izdajate-

lju,
o poslovanje z gotovino – če se ne ujema 

z izdanimi računi in blagajniškim maksi-
mumom,

o neujemanje gotovine v blagajni glede 
na izdane račune (napitnine ne dajajte 
v blagajno!!!)

	zaposlovanje - če v delavnici dela nezaposlena ose-
ba

	delo na črno - če opravljate dejavnost, za katero ni-
mate obrtnega dovoljenja.

Pri vulkanizerjih pa je mogoč tudi 
nadzor na področju uredb o okolj-
skih dajatvah, kjer je predvsem po-
membno, da:
•	 vodite evidenco  o nastajanju od-

padkov in ravnanju z njimi;
•	 imate evidenčne liste za odpadke, 

ki so bili oddani;
•	 imate evidenco za posamezno koledarsko leto, ki jo 

morate hraniti najmanj pet let;
•	 in da čim bolj sprotno oddajate odpadke – za zača-

sno shranjevanje pa morate imeti urejene prostore 
v skladu s predpisi;

•	 zagotoviti morat tudi, da so iz odpadne vode, ki se 
odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno v vode, 
izločene lahke tekočine (npr: olje, bencin) s pomočjo 
ustreznega  lovilca olj (velikost, vgradnja, obratova-
nje in vzdrževanje mora biti v skladu s standardom 
SIST EN 858-2);

•	 če izpolnjujete pogoje (imate npr. odpadna olja ali 
200 kg nevarnih odpadkov letno), pa morate imeti 
tudi  načrt ravnanja z odpadki, ki zajema vse od-
padke, ki nastajajo pri vašem delu (odpadna em-
balaža, izrabljene gume, olja in tekočine, baterije in 
akumulatorje, zaoljene krpe, ...) in se po njem ravnati.

 
Po nam dosegljivih informacijah pa bodo nadzorovali 
tudi avtovleke, predvsem zaposlovanje in delo na črno 
(če se dejavnost registrirana in ima subjekt potrebna do-
voljenja in če res opravlja dejavnost vlečne službe, torej 
prevoz poškodovanih vozil ali če gre za komercialni pre-
voz vozil, ko je potrebna licenca za prevoz blaga).
       
  (Vir: Igor Pipan, sekretar sekcij)

V praksi se lahko zgodi, da delodajalca člana OZS poleg 
KPOP zavezuje tudi panožna kolektivna pogodba. Tako 
na primer delodajalca, člana OZS, ki opravlja kot glavno 
dejavnost razvrščeno v področje G – Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil, zavezuje tudi Kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. S  sklepom (Ur. 
list RS, štev. 38/2014) je bila ugotovljena  razširjena ve-
ljavnost te  kolektivne pogodbe na vse delodajalce, ki 

kot glavno dejavnost opravljajo navedeno dejavnost. Ob 
predpostavki dveh zavezujočih pogodb je potrebno upo-
števati obe oziroma tisto, ki je za delavca  v konkretnem 
primeru ugodnejša. Utemeljitev izhaja tudi iz 11. člena 
Zakona o kolektivnih pogodba, ki določa da kadar posa-
meznega delodajalca zavezuje več kolektivnih pogodb 
iste vrste na isti ravni, se uporabljajo določbe, ki so za 
delavce ugodnejše.
       
   Vir: Staša Pirkmaier,OZS

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale 
storitve medicine dela in športa 

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec oktober 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2017  1.613,62 €.  
(Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

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 1.1.2017 dalje znaša  804,96 €  (Ul.RS 62015 in 
92/2015).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  OKTOBER 2017 upošte-
vajte upoštevajte 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	

1.4.2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), 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 8,31 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,93 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € 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 – OKTOBER 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 950,80  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.    3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ    355,36 2.118,71

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače: 58 % od  
PP2016     1.584,66 EUR = 919,10 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); 1.584,66 EUR x 3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne 
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega raz-
merja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. 
do vključno 28. 2. 2017 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek 
povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2016 do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za 
leto 2015 znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 
znaša 1.584,66 eur). 

V primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 804,96 EUR, je za potrebe pravilnega 
obračuna prispevkov potrebno k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini  19,06 EUR in od 
zneska  824,02 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.


