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MOJ OBRTNIK – UREDITE SI 
PROFIL NA PORTALU 

 
Predstavite svoje izdelke in storitve in pridobite 
nove stranke preko portala Moj obrtnik 
 Članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
portal Moj Obrtnik nudi: 
 brezplačno spletno predstavitev vašega podjetja, 
 90 dnevno brezplačno prejemanje povpraševanj, 
 ugodnejši prejem povpraševanj, 
 brezplačen prejem SOS povpraševanj in 

 ugodnejše sodelovanje pri groših. 

 
 

Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik 
Nadgradnja največjega slovenskega portala Moj 
obrtnik nudi povezovanje obrtnikov z njihovimi kupci. 
Portal je idealna rešitev za pridobitev večjega števila 
kupcev in s tem širitev poslovanja. Na portalu si 
lahko dopolnite svoj profil z vašo ponudbo, 
obratovalnim časom in ga popestrite z vašim 
logotipom in slikami, … Za fotografije je priporočena  
uporaba dimenzije fotografij 370x210 pikslov. 
Za člane OZS je celovita predstavitev na portalu Moj 
obrtnik http://www.mojobrtnik.com/ brezplačna. 
Urejanje podatkov: pred začetkom urejanja kliknite 
v zgornji vrstici »V REDU«, s čimer potrdite, da se 
strinjate z uporabo piškotkov. Prikaže se polje 
PRIJAVA, v katerega vnesete geslo, ki je enako 
geslu za dostop do spletnih strani OZS. Zadnje 
geslo je bilo na računu OZS za mesec julij 2016. V 
kolikor gesla nimate lahko pokličete 080 12 42 ali ob 
PRIJAVI kliknete na »Podatki za prijavo - za člane 
OZS«, kamor vpišete  številko kartice Mozaik 

podjetnih ali vašo davčno številko, ter vaš e-naslov, 
na katerega dobivate e-obvestila iz zbornice. 
Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42. 
 

Prejemanje povpraševanja preko portala 
V kolikor se boste odločili lahko preko portala Moj 
obrtnik prejemate povpraševanja. Kupci bodo 
preko portala oddali povpraševanja, vi kot naročnik 
portala pa jih lahko pregledate in oddate svojo 
ponudbo. (90 dni brezplačno za člane OZS, nato 
letna naročnina 90€ + DDV).  

 
Več o pogojih sodelovanja na povezavi: 
http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik 
 

SOS obrtnik - v kolikor ste naročeni na 
Povpraševanje, je mogoče tudi nudenje hitre pomoči 
uporabnikom, naročnikom storitve.  
 

Obrtniški groš  
Obrtniški groš je prav tako novost na portalu. Lahko 
se odločite in obrtniške groše sprejemate tudi pri 
vas. Uporabnik portala ga kupi in podari, obdarjenec 
pa morda  izbere prav vašo storitev ali izdelek. 
(Provizija pri vnovčenih groših znaša za člane OZS 
9% od prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtniških 
grošev, je potrebno izpolniti pristopnico na 
mojobrtnik.com/postanite-ponudnik. Po oddaji 
pristopnice (naročilo na Obrtniški groš), bo program 
omogočil vnos grošev. 

 
 

http://mojobrtnik.com/
http://www.mojobrtnik.com/
http://www.mojobrtnik.com/prijava
http://www.mojobrtnik.com/prijava
http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik
http://mojobrtnik.com/postanite-ponudnik
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DOHODNINSKA LESTVICA IN 
OLAJŠAVE 2017 

Sprememba Zakona o dohodnini ZDoh-2R  
(Ur.l.63/2016 z dne 7.10.2016) določa spremenjeno 
lestvico za odmero dohodnine in splošno olajšavo, 
ki se uporablja od 1.januarja 2017. 
Glede na leto 2016 se spreminja dohodkovni prag 
za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, 
tako da se povečuje za 300 € ( iz 10.866,37 € na 
11.166,37 € ) skupnih aktivnih dohodkov zavezanca. 
Višina dodatne splošne olajšave in višina 
dohodkovnega praga za upravičenost do nižje 
dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.  
 

Zneski splošne olajšave bodo v letu 2017 naslednji: 
Če znaša skupni dohodek v € 
      nad                        do 

Znaša splošna olajšava v € 

 11.166,37 6.519,82 

11.166,37 12.570,89 4.418,64 

12.570,89  3.302,70 

Lestvica za odmero dohodnine se glede na leto 
2016 spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. 
razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne 
osnove v višini 48.000 eurov in s stopnjo 34 %. 
Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem 
razredu zniža z 41 % na 39 %.  
Lestvica za odmero dohodnine od 1. januarja 2017  

Če znaša neto letna 
davčna osnova v € 

nad              do 

 
Znaša dohodnina v € 

 8.021,34  16 % 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34 

20.400,00 48.000,00 4.625,65  + 34 % nad 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00 

70.907,20  22.943,46 + 50 % nad 70.907,20 
 

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:  
Neto davčna mesečna osnova 

nad                      do 
Znaša dohodnina 

 668,44 €  16 %  

668,45€ 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€  1.911,96 € +50% nad 5.908,93€ 

 

Davčne olajšave:  
 olajšava Letna 

olajšava € 
Mesečna 
olajšava 

€ 

1. Splošna olajšava                      3.302,70 275,22 

1.1. dodatna splošna olajšava za 
zavezance s skupnimi dohodki do 
11.166,37€ 

3.217,12 

skupaj 
6.519,82 

543,32 

1.2. dodatna splošna olajšava za 
zavezance s skupnimi dohodki nad 
11.166,37€ do 12.570,89€      

1.115,94 

skupaj 
4.418,64 

368,22 

2. osebne olajšave: 
– invalidu s 100% telesno okvaro          

17.658,84  1.471,57 

3. posebna osebna olajšava za 
rezidenta, ki se izobražuje in ima 
status dijaka ali študenta 

2.477,03  

4. posebna olajšava za prvega  
vzdrževanega otroka 

2.436,92 203,08 

5. posebna olajšava za vzdrževanega 
otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo 

8.830,00 735,83 

6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega 
otroka se olajšava za prvega 
vzdrževanega otroka oziroma 
olajšava za otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo poveča za: 

- drugega otroka    212,32€  

- tretjega otroka 1.981,62€ 

- četrtega otroka  3.750,93€ 

-petega otroka 5.520,22€ 

- vse nadaljnje vzdrževane otroke 
glede na višino olajšave za 
predhodnega vzdrževanega otrok  

 

 

 

 
2.649,24 
4.418,54 
6.187,85 
5.520,22 

 
1.769,30 

 

 

 

 
220,77 
368,21 
515,65 
636,09 

 
147,44 

7. posebna olajšava za vsakega  
drugega vzdrževanega družinskega 
člana 

2.436,92 203,08 

8. Olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 

2.819,09  

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega 
dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 
Če znaša bruto dohodek iz delovnega razmerja  

nad                      do 
Znaša olajšava 

 905,53 € 543,32 € 

905,53 € 1.047,57 € 368,22 € 

1.047,57 €  275,22 € 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu 
akontacije dohodnine upošteva splošna olajšava, se 
davčna osnova zmanjša za 275,22€. 
 

NOVOST – ZAMIK PLAČILA 
PRISPEVKOV  

Prispevke boste lahko plačali do 20.dne v 
mesecu za pretekli mesec 
S spremembo Zakona o davčnem postopku lahko 
samozaposlene osebe prispevke za socialno 
varnost plačajo najpozneje do 20.dne v mesecu za 
pretekli mesec (doslej do 15. dne v mesecu). Tudi 
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delodajalci bodo prispevke lahko poravnali pet dni 
po izplačilu plače.  
Datumi za oddajo obračuna ostajajo 
nespremenjeni 
Ob tem pa velja opozoriti, da zamik ne velja za 
oddajo obračuna prispevkov za socialno varnost, 
(obrazci OPSVZ, OPSLV) in ga je potrebno še 
vedno oddati do 15. dne v mesecu. Obrazce REK, 
ODO-1…, morate še vedno oddajati najpozneje na 
dan izplačila dohodka. 
FURS bo prvič za obračun prispevkov za januar 
2017 (plačilo do 20.2.2017) pripravil tudi 
predizpolnjen obrazec POPSV, ki bo nadomestil  
obrazec OPSVZ in OPSLV in ga zavezancu vročil 
preko portala eDavki. 
 

OBRAČUN PRISPEVKOV BO 
PRIPRAVIL FURS 

Obračun prispevkov za januar 2017 bo pripravil 
FURS 

Samozaposlene osebe predlagajo davčnemu 
organu obrazce za socialno varnost OPSVZ v 
elektronski obliki preko portala eDavki najpozneje 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki 
morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu 
za pretekli mesec. 

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. 

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, 
niso pravilni ali popolni, ali če POPSV davčni organ 
v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam 
predložiti OPSVZ obrazec.  Zavezanec mora sam v 
OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne 
spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja 
določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) 
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 obračunom prispevkov ne zahteva. V tem 
primeru bo POPSV postal obračun prispevkov, ki bo 
tudi izvršilni naslov za davčno izvršbo. 
 

SPREMEMBE REK 
OBRAZCEV 

 

Od 1. 1. 2016 se na REK obrazcih poročajo tudi 
podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah 
in spremembe teh podatkov. Podatki se sporočajo 
ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, 
od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o 
dohodku oziroma obračunu prispevkov v REK-1 
obrazcu. 
Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna 
davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 

davčnemu organu (Ur.l. 60/2016) določa, da se za 
dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 
dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove 
za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj 
enostaven način poročanja popravkov in se 
omogoča poročanja popravkov oz. poračunov plač 
za preteklo obdobje v tekočem obračunu. 
Za lažje poročanje popravkov za pretekla obdobja 
(najbolj pogost primer je, da se pri tekoči plači 
poračuna bolniška odsotnost za pretekli mesec, ker 
npr. delavec prinese bolniški list po že izvedenem 
obračunu plač) je v poljih M omogočen vnos 
»datuma od in datuma do« glede na dejansko 
obdobje, na katerega se posamezen poračun 
dohodka nanaša. V ta namen je odstranjena 
zahteva glede ujemanja z obdobjem na REK 
obrazcu (polje 011), kar pomeni, da bo znotraj 
enega REK obrazca možno poročati podatke za več 
različnih obdobij od 1. 1. 2017 dalje. Rešitev se 
lahko uporablja zgolj za poročanje popravkov, ne pa 
tudi za prva izplačila plač za posamezen mesec. 
V polje M02, kamor izplačevalci vpisujejo podatke o 
nadomestilih plač, se za dohodke od 1. 1. 2017 
dalje vpisuje tudi znesek nadomestila. Na ta način 
bo zagotovljeno, da se bodo podatki o osnovi za 
prispevke, ki se za davčne namene izkazuje v polju 
A062, lahko primerjali s podatki v poljih M01-M10.  
Spremenjen način poročanja v skladu s spremembo 
pravilnika velja za dohodke, ki se nanašajo na 
obdobje po 1. 1. 2017. 
Vir: FURS 
 

ZAKON O DAVKIH O 
DOHODKU PRAVNIH OSEB  

 
Novostih obdavčitve z davkom od dohodkov 
pravnih oseb  
Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (Ur.l. 68/2016), prinaša naslednje novosti na 
področju davka od dohodkov pravnih oseb, ki se 
začnejo uporabljati 1. januarja 2017. 
1. Zvišanje splošne stopnje davka: Splošna 

stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se 
zvišuje s 17 % na 19 %.  

2. Ukinitev olajšave za donacije političnim 
strankam: V okviru ureditve olajšav za donacije 
se ukinja olajšava za donacije političnim 
strankam  

3. Spremembe ugodnosti družb in naložb v 
družbe tveganega kapitala: ukinja se posebna 
(ničelna) stopnja obdavčitve za družbe 
tveganega kapitala.  

4. Amortizacija dobrega imena: amortizacija 
dobrega imena se ne prizna kot odhodek, četudi 
je po računovodskih pravnih podlagah 
obračunana za poslovne namene. 

5. Novosti na podlagi novele Zakona o davčnem 
postopku: sprememba rok za plačilo davčnega 
odtegljaja,  plačnik davka davčno obveznost 
lahko plača v petih dneh od izplačila dohodka.  
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NOVOSTI ZAKONA O 
DOHODNINI PRI DOHODKU 

IZ ZAPOSLITVE  
Sprememba Zakona o dohodnini ( Ur.l.63/2016) 
prinaša tudi novosti v zvezi z obdavčitvijo dohodkov 
iz zaposlitve, ki se uporablja za davčna leta, ki se 
začnejo od vključno 1. januarja 2017.  

Spremembe pri bonitetah  

Za boniteto se ne štejejo izobraževanja in 
usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi 
zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na 
delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja 
varnost in zdravje pri delu. 

Povišuje se znesek splošne oprostitve za bonitete, 
ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in 
pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu 
ne presega 15 € (sedaj 13 €). 

Spremembe pri dohodkih, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja  

V davčno osnovo se ne všteva tudi mesečni 
pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri 
opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti v 
skladu z zakonom, ki ureja poslance. 

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
se ne vštevajo tudi povračila stroškov v zvezi s 
službenim potovanjem delavcu, ki mu nastanejo 
zaradi plačila premij za individualno zdravstveno 
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, pod 
določenimi kumulativnimi pogoji, in sicer: 

 zavarovanje velja v vseh državah sveta, 

 gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene 
poti v tujino, 

 povračilo stroškov takega zavarovanja 
delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki 
potujejo v tujino, 

 tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in 
storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo 
višino kritja). 

Uvedba posebne davčne obravnave dela plače 
za poslovno uspešnost  

Del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz 
davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do 
višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne 
plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za 
poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja 
delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače 
(v praksi se pogosto uporabljajo termini, ki 
zakonsko niso posebej opredeljeni: trinajsta plača, 
božičnica, novoletna nagrada). 

Ugodnejše davčne obravnave bodo deležna le tista 
plačila za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana 
enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim 
delavcem hkrati in pod pogojem: 

1. da je pravica do tega izplačila določena v 
splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci 
vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri 
delodajalcu pravico do izplačila dela plače za 
poslovno uspešnost, ali 

2. da je pravica do tega izplačila določena v 
kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za 
pridobitev pravice do tega izplačila. 

Šteje se, da imajo pravico do dela plače za 
poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če 
so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za 
poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca 
določeni enotno za vse delavce, npr. če so do dela 
plače za poslovno uspešnost upravičeni delavci, ki 
so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen 
presečni dan/obdobje. Davčno ugodnejša 
obravnava plačila za poslovno uspešnost tako ne 
velja za vsa plačila za poslovno uspešnost, ki so 
dogovorjena v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, temveč se omejuje tako, da bodo 
ugodnejše davčno obravnavana le tista plačila za 
poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v 
koledarskem letu vsem upravičenim delavcem 
hkrati in pod pogojem, da je pravica do dela plače 
za poslovno uspešnost določena ali v splošnem 
aktu delodajalca (pogoji za pridobitev pravice do 
izplačila morajo biti določeni enotno za vse delavce) 
ali v kolektivni pogodbi, v kateri ali na podlagi katere 
so določena merila za pridobitev pravice do dela 
plače za poslovno uspešnost (torej ne nujno enotno 
za vse delavce). 

Posebna davčna obravnava je določena do višine 
70 % zadnje znane povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji. Izplačilo navedenega dela 
plače se torej do te višine ne všteva v osnovo za 
dohodnino, se pa tudi od tega izplačila obračunajo 
obvezni prispevki za socialno varnost. Če bo 
izplačilo dela plače za poslovno uspešnost 
izplačano v višjem znesku, se bo v delu, ki presega 
70 % zadnje znane povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji, vštevalo v osnovo za 
dohodnino, prispevke za socialno varnost pa mora 
delodajalec spet obračunati od celotnega bruto 
zneska. Osnovo za dohodnino v primeru višjega 
izplačila znižuje samo del prispevkov, ki se nanaša 
na ta presežni del izplačanega dohodka. 

Stroški v zvezi z delom v tujini pri tujem 
delodajalcu 

Zavezanci, ki prejemajo dohodke iz delovnega 
razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, 
uveljavljajo znižanje davčne osnove za stroške 
prevoza na delo/z dela (0,18 eur za vsak polni km 
razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja 
dela) in stroške prehrane (6,12 eur za vsak dan 
prisotnosti na delu). Ti stroški se ne obravnavajo 
več kot stroški v zvezi s pridobivanjem dohodka 
ampak kot dohodek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo. S tem se tudi za zavezance, ki so zaposleni 
pri tujih delodajalcih v tujini, omogoči enaka davčna 
obravnava kot zaposlenim v Sloveniji. S 
spremembo je določeno tudi povečanje priznanega 
zneska stroškov prehrane med delom in sicer  se 
veljavni znesek, ki ga določi vlada (trenutno 6,12 €) 
se poveča za 80 % (11,02 €r za vsak dan dejanske 
prisotnosti na delu). 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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NAPOVED DOHODNINE OD 
NAJEMNIN 

Rok za oddajo napovedi 28. februarja 2017 
Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali 
v najem premično ali nepremično premoženje, 
morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
najpozneje do 28. februarja 2017 (doslej je bil rok 
15. januarja).  
Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli 
dohodek iz najema skupnih prostorov v 
večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) 
preko upravnikov. 
Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan 
napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja 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 dohodek iz oddajanja 
premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.  
Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali 
na pristojni finančni urad (kjer ima zavezanec 
prebivališče) na predpisanem obrazcu »Napoved za 
odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem«. 
 

AJPES – LETNO POROČILO 
2016  

Poenoteni obrazci - letna poročila za leto 2016 
Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, 
Slovenskih računovodskih standardov (2016) in 
Enotnega kontnega okvira je AJPES za leto 2016 za 
namen državne statistike in javne objave pripravil 
poenotene obrazce za predložitev podatkov iz 
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega 
izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne 
podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – 
pravne osebe zasebnega prava. V bilančnih 
shemah so posebnosti le pri kapitalu in čistem 
poslovnem izidu. 
V Excel datoteki Obrazci_LP2016.xlsx sta obrazca 
podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza 
poslovnega izida na prvih dveh listih. Za posamezno 
vrsto poslovnega subjekta se obrazca izpišeta z 
uporabo filtra v zeleno obarvani celici obeh 
poimenovanih listov. Filter je nastavljen na izpis 
podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza 
poslovnega izida za gospodarsko družbo. 
Poleg poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida bodo posamezne vrste poslovnih 
subjektov morale predložiti še dodatne podatke. 
Vrsta poslovnega subjekta, na katerega se obveza 
nanaša, je razvidna iz imena lista Excelove 
datoteke. 
Na predlog uporabnikov bodo poslovni subjekti 
podatke predložili v evrih s centi, aplikacija LP za 
leto 2016 bo za vse vrste poslovnih subjektov imela 
vgrajene avtomatske seštevke. 
Vir: AJPES 

AJPES - NAVODILO O 
PREDLOŽITVI LETNIH IN 
ZAKLJUČNIH POROČIL  

Zaradi spremenjenih predpisov (Računovodska 
Direktiva 2013/34/EU, Zakon o gospodarskih 
družbah, Slovenski računovodski standardi (2016) in 
Enotni kontni okvir) je AJPES pripravil novo 
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter 
drugih podatkov poslovnih subjektov, ki določa:  

 poenotene obrazce letnih in zaključnih poročil ter 
drugih podatkov od leta 2016 dalje. Tako vsi 
poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega 
prava, predložijo podatke na enaki shemi bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida, odstopanja so 
le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. 

 roke, sestavne dele in način predložitve letnih in 
zaključnih poročil ter drugih podatkov za namen 
državne statistike in javne objave oziroma 
zagotavljanje javnosti. 

Navodilo je objavljeno v Uradnem listu Republike 
Slovenije, številka 86/2016. 
 

OPRAVLJANJE STORITEV V 
AVSTRIJI OD 1.1.2017 

 

Prvega januarja bo v Avstriji začela veljati nova, 
strožja delovna zakonodaja 
Nova zakonodaja bo številnim slovenskim 
podjetnikom otežila poslovanje v Avstriji, ki že sicer 
vrsto let opozarjajo, da so v nasprotju z avstrijskimi 
podjetji deležni številnih nadzorov in kazni, kar kaže 
na diskriminatoren odnos do slovenskih podjetij. 
Zaradi nove avstrijske zakonodaje, ki naj bi 
postopno iz avstrijskega trga izrinila naša podjetja, 
je preko sto slovenskih podjetij na Evropsko 
komisijo že vložilo pritožbo. 
 

Priglasitev opravljanja storitev  
Pred začetkom izvajanja storitev je treba na 
pristojen avstrijski organ priglasiti opravljanje 
storitev (Dienstleistungsanzeige), če storitve v 
skladu z avstrijsko zakonodajo sodijo med 
regulirane dejavnosti. To so skoraj vse obrtniške 
dejavnosti ali delno regulirane dejavnosti ( 
reguliranih je 96 poklicev oziroma dejavnosti). 
Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati, 
priglasitev pa velja 1 leto. V postopku je treba 
izkazati, da je dejavnost, ki se priglaša, regulirana 
dejavnost tudi v Sloveniji ali da podjetje v Sloveniji 
opravlja dejavnost, ki jo priglaša, že najmanj 2 leti v 
zadnjih 10 letih. Priglasitvi je potrebno priložiti: 

 EU-potrdilo o opravljanju dejavnosti 

 izpisek iz AJPES-a, 

 potrdilo o dosedanjem opravljanju dejavnosti, ki 
se priglaša, 

 potrdilo o državljanstvu in poklicni izobrazbi za 
zakonitega zastopnika 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://edavki.durs.si/
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premozenjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4210
http://www.ajpes.si/doc/LP/Obrazci_LP2016.xlsx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4210
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201686#!/Kazalo
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 za področje gradbeništva je potrebna 
zavarovalna polica (v angleškem jeziku). 

 

Napotitev delavcev 
Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene 
sodelavce. Priglasitev se opravi elektronsko preko 
obrazca ZKO3 (z naročnikom je sklenjena podjemna 
pogodba) ali ZKO4 (posojanje delovne sile) pred 
začetkom del. Z obrazcem ZKO je potrebno javiti 
tudi vse spremembe. Delavec in delodajalec se 
morata o pravicah delavca za čas napotitve in dela v 
Avstriji pisno dogovoriti. Dokumenti v nemškem 
jeziku, ki morajo biti na razpolago v primeru nadzora 
za vse priglašene delavce za ves čas napotitve 
oziroma dela v Avstriji, (tudi če ne delajo več na 
gradbišču!), so: 
Za podjetje: 

 priglasitev v skladu z avstrijskim obrtnim 
zakonom ( § 373 a GewO 1994) 

 izpisek iz Ajpesa. 
Za delavce: 

 A1 obrazec 

 priglasitev ZKO3/ZKO4 

 dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači 
državi (npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo 
ipd.), 

 delovna pogodba (lahko v angleškem jeziku) 

 zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice 
delavca za časa napotitve/dela v Avstriji 

 plačilna lista 

 potrdilo o nakazilu plače delavcu 

 evidenca ur 

 dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v 
avstrijsko kolektivno pogodbo 

 dokumentacija v zvezi s plačo  
Napotitev je mogoča tudi za delavce, ki so državljani 
»tretjih držav«, so redno zaposleni in imajo urejen 
status v RS. Pridobiti je treba potrdilo o napotitvi 
(Entsendebestätigung), za izdajo katerega je 
pristojen avstrijski Zavod za zaposlovanje (AMS). 
Obstajajo pa omejitve v zvezi s posojanjem delovne 
sile. 
 

Plača, prejemki in druge pravice: 
Napotenim in posojenim delavcem pripadajo plača, 
prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge 
pravice v skladu z veljavno avstrijsko zakonodajo 
oz. veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Na področju 
gradbeništva je treba plačati prispevke v avstrijski 
Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih delavcev 
(BUAK). 
 

Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino 
se za napotene delavce plačujejo v Sloveniji, če je 
delavec v Avstrijo napoten za obdobje do 2 let. V 
primeru, da slovensko podjetje redno opravlja 
storitve za določenega avstrijskega naročnika, če je 
delavec vključen v organizacijo avstrijskega 
naročnika in če je od naročnika gospodarsko 
odvisen, ipd. se šteje, da je sklenjeno delovno 

razmerje z avstrijskim naročnikom in se prispevki 
plačujejo v Avstriji. 
 

DDV pri opravljanju storitev v Avstriji 
V primeru opravljanje storitev avstrijskemu 
zavezancu za DDV, obveznost za plačilo DDV 
preide na prejemnika storitve. V primeru opravljanje 
storitev avstrijski fizični osebi, obveznost plačila 
DDV ostane slovenskemu podjetju, ki se mora v 
Avstriji registrirati za DDV. 
 

Davčna številka 
Slovensko podjetje, ki v Avstriji opravlja dejavnost 
se mora v Avstriji pridobiti davčno številko. 
 

Dohodnina 
Vprašanje plačila dohodnine je med Avstrijo in 
Slovenijo urejeno s Sporazumom o preprečevanju 
dvojnega obdavčevanja. Za davčna vprašanja je 
priporočljivo posvetovanje z avstrijskim davčnim 
strokovnjakom. 
 

MINIBLAGAJNA ZA MOBILNE 
TELEFONE IN TABLICE 

Brezplačna aplikacija miniBlagajna za mobilne 
telefone in tablice 
Brezplačna mobilna aplikacija FURS, 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 omenjene 
trgovine vpišite Finančna uprava Republike 
Slovenije ali miniBlagajna in aplikacijo naložite na 
mobilno Android napravo.  
Ključne funkcionalnosti mobilne aplikacije so: izdaja 
davčno potrjenih gotovinskih računov; tiskanje 
računov; pregled vseh izdanih računov za poslovni 
subjekt; možnost prikaza izdanih računov za 
posameznega operaterja, blagajno ali poslovni 
prostor; izdaja računa fizični osebi ali davčnemu 
zavezancu; izdaja: računa, računa za predplačilo in 
računa s predplačilom; izvoz podatkov (Excel, za 
davčni pregled); in še mnogo več.  
Za delovanje mobilne aplikacije je ključna stalna 
povezanost z internetom, ker v nasprotnem primeru 
aplikacija ne omogoča izdaje računov. Poslovni del 
aplikacije teče na strežnikih FURS (oblačna rešitev), 
tako, da je mogoče hkrati uporabljati več mobilnih 
blagajn z nameščeno mobilno aplikacijo. Enako je 
možna hkratna uporaba mobilne aplikacije in 
spletne FURS Mini blagajne (v nadaljevanju spletna 
aplikacija), pri čemer se funkcionalnosti obeh 
aplikacij delno razlikujeta.  
Pred pričetkom dela z mobilno aplikacijo je potrebno 
zagotoviti: 

 telefon ali tablico z operacijskim sistemom 
Android ( 4.1.x Jelly Bean ali višje), priporočene 
velikosti ekranov: 5 palcev, 7 palcev in 10 palcev. 

  POS tiskalnik z Bluetooth brezžično povezavo 
(proizvajalec Rongta: RPP-002 BT ali 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5571&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31ef70f6f7014a2055924b1e2bb1e511
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5571&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31ef70f6f7014a2055924b1e2bb1e511
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Ocom: OCOM OCPP-M05 ali 
USB povezava ali Epson: EPSON TM-T20II).  

 veljavno namensko digitalno potrdilo vezano na 
poslovni subjekt, za katerega želite izdajati 
račune (lahko je enak kot za spletno aplikacijo).  

Vir: FURS 
 

RAČUNALNIŠKI VIRUSI  
 

Zaščita pred virusi v virtualnem svetu 
Kljub temu, da je vedno več govora o raznoraznih 
računalniških virusih, malo ljudi dejansko ve, kako 
se pred virusi uspešno zaščititi in kaj lahko prinese 
pomanjkanje zaščite.  
Da bi razumeli, kako nam računalniški virusi 
škodujejo, jih moramo najprej spoznati. Ker 
poznamo ogromno vrst virusov, bomo tokrat 
predstavili tri trenutno najbolj aktualne vrste, to so 
izsiljevalski virusi, trojanski konji in ribarjenje.  
Prvi, izsiljevalski virusi, so v zadnjem času zelo 
pogosti. Lahko nam zaklenejo ali šifrirajo podatke, v 
nekaterih primerih pa nam samo grozijo. Širijo se 
preko elektronske pošte, običajno okužena pošta 
vsebuje priponko z izvršljivo datoteko (.zip, .rar, 
.cab, .exe). Tak virus nam zaklene naše datoteke, 
da jih ne moremo več uporabljati, potem pa zahteva 
odkupnino za ključ, ki bo te podatke znova odklenil.  
Druga vrsta virusov, trojanski konji, se, kot že ime 
pove, vtihotapi na naš računalnik preko spletnih 
strani, okuženih USB ključev, z izmenjavo datotek 
(npr. torrenti) ipd. Taki virusi vohunijo za vsem, kar 
počnemo na računalniku, ukradejo nam lahko gesla, 
ki jih uporabljamo, lahko nam preobremenijo 
računalnik in ga s tem sesujejo, kar pomeni, da 
izgubimo vse podatke, ki smo jih imeli.  
Zadnja oblika, to je ribarjenje, pa se precej zanaša 
na našo nevednost in tudi naivnost. Gre za 
raznorazna elektronska sporočila, da smo zadeli na 
loteriji in moramo samo še sporočiti osebne podatke 
in številko kreditne kartice, da bomo prejeli en 
milijon evrov ali pa, da si je arabski princ ravno nas 
izbral za njegovega dediča. Taka sporočila lahko 
srečamo tudi na spletnih straneh, običajno nas 
obveščajo, da je danes nas srečen dan in smo 
zadeli pametni telefon ali seveda zopet milijon 
evrov.  
Virusi nam torej v najboljšem primeru uničijo 
podatke, v najslabšem pa ukradejo osebne 
informacije ali podatke o naših strankah.  
 

Preventiva je boljša kot kurativa 
V primeru računalniških virusov je najbolj 
pomembna preventiva. Pred virusi se lahko v prvi 
vrsti zavarujemo s posodobljenimi operacijskimi 
sistemi in s programsko opremo, ki jo uporabljamo. 
Priporočamo tudi uporabo sodobnih spletnih 
brskalnikov kot sta Google Chrome in Mozzila 
Firefox. Nujna je tudi uporaba antivirusnih 
programov in seveda redno posodabljanje le teh. Za 
domačo uporabo so dovolj že brezplačne verzije, ki 
so vsem na voljo na spletu, za poslovno uporabo pa 
se odločite za nakup antivirusne zaščite, ki ima še 

dodatne funkcionalnosti in nam s tem omogoča bolj 
varno uporabo spletnih aplikacij, kot so npr. spletne 
banke.  
Zaradi agresivnosti virusov in tudi zaradi dejstva, da 
imamo vedno več podatkov ravno na računalnikih, 
priporočamo tudi implementacijo varnostnega 
kopiranja podatkov. Tako so naši podatki vedno na 
varnem in je škoda, ki jo povzročijo virusi, 
minimalna.  
Zadnja, vendar ne najmanj pomemba stvar pa je 
redno izobraževanje, da izvemo, kakšne nevarnosti 
prežijo na nas na spletu in kako se jim uspešno 
izogniti.  
Izkušnje so pokazale, da bi se večini okužb lahko 
izognili, če bi bili le malo bolj pazljivi. Veliko žrtev 
prevarantskih spletnih strani in elektronskih pošt pa 
je reklo, da preprosto niso vedeli, kaj se lahko zgodi. 
Ne bodite tudi vi eni izmed njih.  
 

KOMMP Miha Mržek s.p. 
 

DELAVNICA VARNOST NA 
SPLETU IN SHRANJEVANJE 

PODATKOV 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija 
organizira delavnico  Varnost na spletu in 
shranjevanje podatkov v računalniku, ki bo v  
 

torek, 14. februarja 2017 ob 17. uri na OOZ Idrija 
 

Na računalniku imamo shranjenih vedno več 
poslovnih in osebnih podatkov. V zadnjem obdobju 
je zaznana povečana agresivnost izsiljevalskih 
računalniških virusov, ki podatke uničijo, zaklenejo 
ali ukradejo osebne informacije ali podatke o naših 
strankah in s tem povzročijo lahko veliko materialno 
škodo. 
Vabimo vas, da se udeležite brezplačne delavnice, 
na kateri bomo izvedeli, kako zaščititi naš računalnik 
in podatke v njem. 
Prijave: obvezna je pisna prijava po pošti, faksu na 
št. (05) 37 34 754 ali skenirano po e-pošti na naslov 
ivica.podgornik@ozs.si.  
 

BREZPLAČNI SEMINARJI ZA 
MENTORJE 

 

Brezplačni pedagoško-andragoški seminarji   
Seminarji so namenjeni usposabljanju mentorjev v 
podjetjih oziroma v obratovalnicah za izvajanje 
mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih 
strokovnih šol  in študentom višjih strokovnih šol. 
Seminar je namenjen tudi  mojstrskim kandidatom 
kot pomoč pri opravljanju četrtega dela mojstrskega 
izpita. Pedagoško andragoška usposobljenost 
mentorjev   je potrebna tudi za verifikacijo učnega 
mesta. 
Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s 
samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob 
svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne 
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informacije, znanja in napotke za uspešen prenos 
znanj in veščin na mlade.  
OZS  bo v letu 2017 izvedla seminarje na šestih 
lokacijah in sicer:   

 OOZ Ravne na Koroškem, 9.,10. 16. januar 2017 

 OOZ Škofja loka, 23., 24. in 30. januar 2017  

 OOZ Črnomelj, 6., 9. In 14. februar 2017 

 OOZ Zagorje, 13., 14. In 20. marec 2017 

 OOZ Krško, 3., 4. In 10. april 2017  

 OOZ Koper, 20., 21. in 27. marec 2017 

 OZS Ljubljana, 4.,5., in 11. september 2017 
Prijavnice za posamezne lokacije so objavljene na 
spletni strani  
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Usposabljanjementorjev201
72021.aspx. 

Informacije: OZS, uzana Kljun: tel. 01 583 0574 , e-
pošta: suzana.kljun@ozs.si 
 

SEMINAR DAVČNI OBRAČUN 
2016 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija 
organizira seminar Davčni obračun za leto 2016, ki 
bo v  
 

torek, 21. februarja 2017 ob 16. uri na OOZ Idrija 
 

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem 
strokovno praktičen seminar (delavnico) s 
konkretnimi napotki in priporočili za pripravo 
zaključnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj 
morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna 
za leto 2016 in vas seznanili z davčnimi novostmi, ki 
začnejo veljati z letom 2017. 
Predstavljene bodo spremembe ZGD-1, ki so 
vezane na obseg in način poročanja davčnih 
zavezancev (d.o.o. in s.p.),  

 novi SRS s posebnim poudarkom na 
spremembah, ki so vezane na merjenje in 
izkazovanje bilančnih postavk,  

 metode vrednotenja in njihov vpliv na zaključni in 
davčni obračun,  

 davčno priznani, nepriznani in delno priznani 
prihodki in odhodki,  

 vplivi, ki jih imajo stroški dela, reprezentance, 
poslovnih daril, dodatnih vlaganj v opredmetena 
osnovna sredstva, rezervacij, bonitet in podobnih 
stroškov na računovodski in davčni obračun,  

 davčne olajšave za leto 2016 za gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike.  

 

Vsebina: 
I. ZGD in SRS: Zakonska pravila računovodenja po 

Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), 
Slovenski računovodski standaradi SRS 2016, 
Poročanje AJPES, Letno poročilo  

II. Davčni obračun:  

 Davčni obrazec  

 Davčna osnova  ( Rezervacije, Prihodki / davčni 
prihodki, Odhodki / davčni odhodki)  

 Davčne olajšave  

 Davčne novosti, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017  

Cena: 45€, seminar je brezplačen za člane zbornice 
s poravnano članarino.  
Prijave: obvezna je prijava na tel.(05) 37 34 754 ali 
po e-pošti na naslov ivica.podgornik@ozs.si.  
 

REDNO USPOSABLJANJE 
VOZNIKOV ZA LETO 2017 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija zbira 
informativne prijave za redno 7-urno usposabljanje 
za voznike z vpisano kodo 95 v vozniških dovoljenjih 
po programu za leto 2016 v 
 

soboto, 25. marca 2017 ob 8. uri v Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija (predavalnica 2.nadstropje) 

 

Sofinancirano bo izključno redno usposabljanje, ki 
ga bo organizirala Območna obrtno-podjetniška 
zbornica.  

Prijave: obvezna je pisna prijava po pošti, faksu na 
št. (05) 37 34 754 ali skenirano po e-pošti na naslov 
ivica.podgornik@ozs.si. Prijavnico dobite na 
zbornici. 
 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija ICRA 
organizira dva brezplačna računalniška programa 

1. Računalniška pismenost za odrasle (javno 
veljavni program) 

Vsebine: osnovno računalniško usposabljanje, 
osnove OS Windows, uporaba interneta, uporaba 
elektronske pošte, izdelava in oblikovanje 
besedil, druge vsebine po želji udeležencev. 

Trajanje: 60 ur 

Pričetek: torek, 17. 1. 2017 ob 16.30 

2. Računalniško in digitalno opismenjevanje 

Vsebine: spoznavanje programa Excel za 
obdelavo podatkov in vodenje financ, druge 
vsebine po želji udeležencev 

Trajanje: 50 ur 

Pričetek: četrtek, 19. 1. 2017 ob 16.30 

Prednost pri vključitvi v program imajo zaposleni, 
starejši od 45 let. 
Prijava in informacije: 05 37 43 913 ali e-pošta 
izobrazevanje@icra.si 
 

SEKCIJE 
 

AVTOSERVISERJI 
 

Nadomestne vinjete  
Avtoserviserji, ki opravljajo dejavnosti, povezane z 
zgoraj navedenimi situacijami lahko svojim strankam 
olajšajo postopek pridobitve nadomestne vinjete. 
Avtoserviserji lahko na OZS na podlagi dogovora 
med Družbo za avtoceste Republike Slovenije 
(DARS) in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
(OZS), pridobijo nadomestne vinjete pod posebnimi 
pogoji. 
Nadomestne vinjete lahko pridobijo avtoserviserji, ki 
opravljajo vsaj eno od naslednjih dejavnosti: 
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 vzdrževanje in popravila motornih vozil:  

 mehanična popravila  

 popravilo karoserij  

 pranje, poliranje, ličanje vozil  

 popravilo vetrobranskih stekel in oken  
Avtoserviserji na OZS podajo vlogo, ki je 
obravnavana po postopku, kot ga predvideva 
interno navodilo  za pridobitevnadomestnih vinjet. 
Do nadomestne vinjete je upravičen cestninski 
zavezanec, ki je že imel na svojem vozilu ustrezno 
nameščeno vinjeto za leto 2017, pa je:  

 zaradi uničenja zamenjal vetrobransko steklo ali 
del motornega kolesa, na katerega je bila 
nameščena vinjeta,  

 v garancijski dobi zamenjal vozilo, vetrobransko 
steklo ali del motornega kolesa,  

 oddal vozilo v razgradnjo na predpisanem 
prevzemnem mestu izrabljenih vozil.  

V letu 2017 je mogoče pridobiti naslednje vrste 
vinjet: 

 letne vinjete za motorna vozila do največje 
dovoljene mase 3.500 kg – cestninski razred 2A  
in/ali 

 letne vinjete za dvosledna motorna vozila z višino 
vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih NDM 
ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali 
brez njega – cestninski razred 2B. 

 

GRADBINCI  

Strokovno srečanje gradbincev 
Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije organizira strokovno srečanje,  ki bo v  
  

petek 27. in soboto 28. januarja 2017 v Termah 
Zreče 

 

Program petek 27.1.2017: 
Skupne teme strokovnega srečanje gradbincev, 
inštalaterjev-energetikov, kleparjev krovcev in 
slikopleskarjev in črkoslikarjev bodo:  

 Predstavitev partnerjev kartice Mozaik Podjetnih 

 Postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
prerazporeditev delovnega časa 

 Okrogla miza: Kdaj paritetni sklad za gradbeništvo 
v Sloveniji?  

 Predstavitev znaka odličnosti v gradbeništvu 
V popoldanskem delu strokovnega srečanja bodo 
predavanja ločena po sekcijah. Za sekcijo 
gradbincev:  

 Kaj izvajalcem del prinašajo predvidene 
spremembe gradbene zakonodaje? 

 Predstavitev generalnega pokrovitelja srečanja 
Gramint d.o.o. 

 Temeljenje nizko energijskih in pasivnih stavb 

 Smernice masivne opečne gradnje – koncept 
hiše e4 

 Hidroizolacije v gradbeništvu  

 Sanacije v gradbeništvu, kemično sidranje in 
tesnenje 

 Gradnja objektov iz križno lepljenih plošč 

 Slovesnost ob 20 letnici delovanja sekcije 
gradbincev, sekcije instalaterjev-energetikov in 
sekcije kleparjev krovcev - podelitev znakov 
odličnosti v gradbeništvu 

Program sobota 28.1.2017: 

 Učinkovita izterjav plačil v gradbeništvu - Izvršba 
na podlagi verodostojne listine in izvršba na 
podlagi izvršilnega naslova Prva dvorana:  

 Ukrepi delodajalca v primeru nezgode pri delu in 
regresni zahtevki - posledica nesreč pri delu 
vedno pogosteje prihaja do regresnih in rentnih 
zahtevkov zoper delodajalce oziroma 
samozaposlene osebe s strani ZZZS 

 "Drugačen ni napačen" - o razumevanju 
prirojenih osebnostnih tipih (temperamentih) in 
njihovem vplivu na odnose 

Kotizacija: člani OZS, njihovi družinski člani in 
zaposleni 50 € za dvodnevno srečanje po programu, 
30 € za udeležbo na prvem dnevu srečanja brez 
večerje, 30 € za udeležbo samo na družabnem 
večeru (večerja z glasbo), ostali udeleženci 180 € 
(DDV vključen). V ceno dvodnevnega strokovnega 
srečanja je všteto predavanje strokovnjakov, 
strokovno gradivo, postrežba med odmori, kosilo in 
večerja po programu. 
Prijava: elektronska prijava na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbe
uwEAA 
Informacije:  Janko Rozman, sekretar sekcij: tel. (01) 
58 30 540, 031 347 201,  janko.rozman@ozs.si  
 

INŠTALATERJI ENERGETIKI 

Strokovno srečanje inštalaterjev-energetikov 
Sekcija inštalaterjev-energetikov pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije organizira strokovno 
srečanje,  ki bo v  
  

petek 27. in soboto 28. januarja 2017 v Termah 
Zreče 

 

Program petek 27.1.2017: 
Skupne teme strokovnega srečanje gradbincev, 
inštalaterjev-energetikov, kleparjev krovcev in 
slikopleskarjev in črkoslikarjev bodo:  

 Predstavitev partnerjev kartice Mozaik Podjetnih 

 Postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
prerazporeditev delovnega časa 

 Okrogla miza: Kdaj paritetni sklad za 
gradbeništvo v Sloveniji?  

 Predstavitev znaka odličnosti v gradbeništvu 
V popoldanskem delu strokovnega srečanja bodo 
predavanja ločena po sekcijah. Za sekcijo 
inštalaterjev-energetikov:  

 Predstavitev dejavnosti SZPV in uporabne 
vsebine iz tehničnih smernic za požarno varnost 
(TSG-1-001:2010 in SZPV 407) 

 Predstavitev novega informativnega cenika za 
strojne inštalacije in programa za sestavo 
popisov del in normativov – PoKaL 

 Tema: program je v pripravi 
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 Slovesnost ob 20 letnici delovanja sekcije 
gradbincev, sekcije instalaterjev-energetikov in 
sekcije kleparjev krovcev - podelitev znakov 
odličnosti v gradbeništvu 

Program sobota 28.1.2017: 

 Učinkovita izterjav plačil v gradbeništvu - Izvršba 
na podlagi verodostojne listine in izvršba na 
podlagi izvršilnega naslova Prva dvorana:  

 Ukrepi delodajalca v primeru nezgode pri delu in 
regresni zahtevki - posledica nesreč pri delu 
vedno pogosteje prihaja do regresnih in rentnih 
zahtevkov zoper delodajalce oziroma 
samozaposlene osebe s strani ZZZS 

 "Drugačen ni napačen" - o razumevanju 
prirojenih osebnostnih tipih (temperamentih) in 
njihovem vplivu na odnose 

Kotizacija: glej opis pri gradbincih 
Prijava: elektronska prijava na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbe
uwEAA 
Informacije:  Janko Rozman, sekretar sekcij: tel. (01) 
58 30 540, 031 347 201,  janko.rozman@ozs.si  
 

KLEPARJI-KROVCI 

Strokovno srečanje kleparjev krovcev 

Sekcija kleparjev-krovcev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije organizira strokovno srečanje,  ki 
bo v  
  

petek 27. in soboto 28. januarja 2017 v Termah 
Zreče 

 

Program petek 27.1.2017: 
Skupne teme strokovnega srečanje gradbincev, 
inštalaterjev-energetikov, kleparjev krovcev in 
slikopleskarjev in črkoslikarjev bodo:  

 Predstavitev partnerjev kartice Mozaik Podjetnih 

 Postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
prerazporeditev delovnega časa 

 Okrogla miza: Kdaj paritetni sklad za 
gradbeništvo v Sloveniji?  

 Predstavitev znaka odličnosti v gradbeništvu 
V popoldanskem delu strokovnega srečanja bodo 
predavanja ločena po sekcijah. Za sekcijo kleparjev 
krovcev:  

 Predstavitev novega Kleparsko krovskega 
priročnika z normativi in pravili  

 QUADCORE–novo revolucionarno izolacijsko 
polnilo v fasadah in strešnih panelih                               

 Zakaj prihaja do napak pri tesnjenju in lepljenju 

 Predstavitev generalnega pokrovitelja srečanja 
Gramint d.o.o. 

 Izvedba naklonov ravne strehe s FibranXPS 
INCLINE 

 Smernice masivne opečne gradnje – koncept 
hiše e4 

 Preiskave zamakanj ravnih streh 

 Slovesnost ob 20 letnici delovanja sekcije 
gradbincev, sekcije instalaterjev - energetikov in 
sekcije kleparjev krovcev - podelitev znakov 
odličnosti v gradbeništvu 

Program sobota 28.1.2017: 

 Učinkovita izterjav plačil v gradbeništvu - Izvršba 
na podlagi verodostojne listine in izvršba na 
podlagi izvršilnega naslova Prva dvorana:  

 Ukrepi delodajalca v primeru nezgode pri delu in 
regresni zahtevki - posledica nesreč pri delu 
vedno pogosteje prihaja do regresnih in rentnih 
zahtevkov zoper delodajalce oziroma 
samozaposlene osebe s strani ZZZS 

 "Drugačen ni napačen" - o razumevanju 
prirojenih osebnostnih tipih (temperamentih) in 
njihovem vplivu na odnose 

Kotizacija: glej opis pri gradbincih 
Prijava: elektronska prijava na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbe
uwEAA 
Informacije:  Janko Rozman, sekretar sekcij: tel. (01) 
58 30 540, 031 347 201,  janko.rozman@ozs.si  
 

SLIKOPLESKARJI IN ČRKOSLIKARJI 

Strokovno srečanje slikopleskarjev in 
črkoslikarjev 

Sekcija polagalcev talnih oblog pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije organizira strokovno 
srečanje,  ki bo v  
  

petek 27. in soboto 28. januarja 2017 v Termah 
Zreče 

Program petek 27.1.2017: 
Skupne teme strokovnega srečanje gradbincev, 
inštalaterjev-energetikov, kleparjev krovcev in 
slikopleskarjev in črkoslikarjev bodo:  

 Predstavitev partnerjev kartice Mozaik Podjetnih 

 Postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
prerazporeditev delovnega časa 

 Okrogla miza: Kdaj paritetni sklad za 
gradbeništvo v Sloveniji?  

 Predstavitev znaka odličnosti v gradbeništvu 
V popoldanskem delu strokovnega srečanja bodo 
predavanja ločena po sekcijah. Za sekcijo 
slikopleskarjev in črkoslikarjev:  

 Poslovanje v Avstriji po novih predpisih - novosti, 
ki jih prinaša nov avstrijski Zakon o 
preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih 
prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja 

 Enostavna izolacija fasade z uporabo 
poliuretanskega lepila namesto cementnega 

 Tema: program je v pripravi 

 Slovesnost ob 20 letnici delovanja sekcije 
gradbincev, sekcije instalaterjev - energetikov in 
sekcije kleparjev krovcev - podelitev znakov 
odličnosti v gradbeništvu 

Program sobota 28.1.2017: 

 Učinkovita izterjav plačil v gradbeništvu - Izvršba 
na podlagi verodostojne listine in izvršba na 
podlagi izvršilnega naslova Prva dvorana:  

 Ukrepi delodajalca v primeru nezgode pri delu in 
regresni zahtevki - posledica nesreč pri delu 
vedno pogosteje prihaja do regresnih in rentnih 
zahtevkov zoper delodajalce oziroma 
samozaposlene osebe s strani ZZZS 
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 "Drugačen ni napačen" - o razumevanju 
prirojenih osebnostnih tipih (temperamentih) in 
njihovem vplivu na odnose 

Kotizacija: glej opis pri gradbincih 
Prijava: elektronska prijava na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbe
uwEAA 
Informacije:  Igor Pipan, sekretar sekcij: 
igor.pipan@ozs.si, tel. (01) 58 30 568, 041 725 448 
  

PREVOZNIKI 
 
 

Nemčija  - prijave vezane na napotitev in višja 
minimalna plača 

Od 1. januarja 2017 je v Nemčiji spremenjen način 
prijave vezane na napotitev delavcev. Najave 
voznikov ne boste mogli več opraviti preko faxa +49 
(0) 221 964 870 (ta številka ni več namenjena za 
sektor transporta). Do 30. junija 2017 boste voznike 
lahko najavili preko  nove številke faxa +49 (0) 221 
964 872 ali  preko spletnega portala: 
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/ (trenutno 
še ne deluje), od 1.7.2017 dalje pa obvezno preko 
spletnega portala.  
S 1. januarjem 2017 se zvišuje veljavna minimalna 
plača v Nemčiji iz 8,50 € bruto/uro na 8,84 € 
bruto/uro. 
 

Seminar Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji 
po 01.01.2017 za prevoznike 
 

Sekciji za prevoz v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
vas v sodelovanju z davčno pisarno DDr. Jaklitsch & 
Mag. Picej iz Celovca vabita, da se udeležite 
seminarja »Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji 
po 01.01.2017 za prevoznike«, ki bo v  
 

ponedeljek, 9. januarja 2017 ob 14. uri na GZS, 
Dimičeva ulica 13, Ljubljana, Dvorana A 

(I.nadstropje) 
 

Seminar je namenjen prevoznikom, ki svoje storitve 
opravljate v Avstriji. Predstavljene bodo spremembe 
avstrijske zakonodaje po 01.01.2017 ter pravila, ki 
se jih bo potrebno držati pri čezmejnem opravljanju 
storitev. Celovito bodo predstavljene novosti, ki jih 
prinaša nov avstrijski Zakon o preprečevanju 
dumpinga pri plačah in socialnih prispevkih v 
primeru čezmejnega poslovanja. 
Vsebina: 
a) Prevoz v Avstrijo  

 Kabotaža po avstrijskih pravilih (koncesije in 
licence za transport, plače, določila delovnega 
prava, dnevnice, socialno zavarovanje, obračun 
plač 

 Čezmejni prevoz za prevoznike, gradbene 
voznike, trgovce pri dostavi blaga, ZKO3 ali 
ZKO4, najeti  delavci v transportnih podjetjih, 
kolektivna tarifa, plače in dnevnice, socialno 
zavarovanje 

 c) Internacionalni prevoz 

b) Jamstvo stranke za plače 
c) Davčne blagajne po 1.1.2017 
d) Kazenski postopek po 1.1.2017 - olajševanje pri 

shranjevanju potrebnih dokumentov 
e) Opravljanje storitev po 1.1.2017 - potrebne 

podlage za prijavo, ZKO 3 ali ZKO 4, 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 urne evidence pravilno voditi, 
pravilna priprava na finančno inspekcijo 

Prijava: preko spleta 
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/O
pravljanje-čezmejnih-storitev-v-Avstriji-po-
01012017-za-prevoznike 
 

Strokovno pomoč – izterjava odprtih terjatev  
 

Sekciji za promet pri OZS v sodelovanju s podjetjem 
Advancing Trade d.o.o. nudi strokovno pomoč pri 
reševanju neplačanih storitev, reševanju odprtih 
terjatev v Evropski uniji in na področju bivše 
Jugoslavije. Podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju logistike zastopa več kot 400 naročnikov s 
področja transporta, špedicije in skladiščenja. 
Za člane Sekcije za promet pri OZS so pripravili 
posebne ugodnosti vezane na upravljanje s 
terjatvami: 

 Eno urno brezplačno telefonsko svetovanje glede 
mednarodne izterjave na področju logistike 

 Brezplačna ocena izterljivosti posamičnih 
dolžnikov 

 7 % popust na storitve izvensodne izterjave v 
tujini 

 Brez začetnih in fiksnih stroškov za terjatev 
slovenskih dolžnikov  

 Dostop do vrhunskih mednarodnih odvetnikov po 
konkurenčnih cenah v primeru sodnih postopkov 

Za brezplačno oceno vaših terjatev izpolnite 
obrazec ( dobite ga na OOZ Idrija) in ga pošljite na 
e-mail naslov natalija.repansek@ozs.si. 
 
 

STORITVE ZA ČLANE OOZ 
IDRIJA 

 

Davčno in računovodsko svetovanje 
Člani  Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija 
lahko koristijo članske ugodnosti - svetovanje na 
davčnem, knjigovodskem, računovodskem področju, 
gospodarsko pravnem in delovno pravnem področju 
(davek od dobička pravnih oseb, davčni postopek, 
dohodnina, DDV,…) 
Ob prijavi na svetovanje boste predstavili svoje 
vprašanje ali problem, s katerim se ukvarjate. 
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je 
za člane brezplačno.   

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbeuwEAA
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xbeuwEAA
mailto:igor.pipan@ozs.si
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Opravljanje-čezmejnih-storitev-v-Avstriji-po-01012017-za-prevoznike
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Opravljanje-čezmejnih-storitev-v-Avstriji-po-01012017-za-prevoznike
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Opravljanje-čezmejnih-storitev-v-Avstriji-po-01012017-za-prevoznike
mailto:natalija.repansek@ozs.si
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Prijave:OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 
ivica.podgornik@ozs.si 
 
Pravni nasveti 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija svojim 
članom nudi možnost pridobitve pravnih nasvetov 
odvetnika. Naročilnico za svetovanje dobite na 
zbornici, kjer boste dobili tudi termin glede dneva in 
ure storitve. 
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je 
za člane brezplačno.   
Prijave:OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 
ivica.podgornik@ozs.si 
 
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA  

 

Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu 
določena glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki 
nimajo plač, plačujejo prispevke od osnove, od 
katere plačujejo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. V enakem roku morajo davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na 
predpisanem obrazcu (OPSVZ), ki se odda po 
sistemu eDavki. 
 

Osnova za plačilo prispevkov 
Osnova za plačilo prispevkov po oddaji davčnega 
obračuna za leto 2015 je dobiček za leto 2015, brez 
upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj 
davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 
25%.          
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov:  

 prispevek za  december 2016 PIZ, starševsko 
varstvo in zaposlovanje: 56 % povprečne plače 
(PP) 2015 = 56 % x 1.555,89 = 871,30€  

 prispevek za zdravstveno varstvo: 60 % 
povprečne plače PP 2015 = 933,53€    

Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika 
plačuje v letu 2016 so od februarja dalje 341,20€, 
najvišji pa 2.080,23€ (osnova PP 2015 – 1.555,89€).  
Če želi samozaposleni zavezanec plačevati 
prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, 
ki mu je določena na podlagi doseženega dobička, 
to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ 
obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne 
osnove, od katere želi prispevke plačevati. Posebno 
obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne 
osnove ni potrebno. 
Zasebniki plačajo prispevke na prehodni račun: 

 akontacijo dohodnine do 10. v mesecu, 

 prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec,  

 dajatve za zaposlene na dan izplačila plač, 
Na isti dan morajo biti predloženi davčnemu organu 
tudi ustrezni obrazci preko e-Davkov. Poseben 
davek na določene prejemke (podjemne pogodbe,..) 
je potrebno plačati najkasneje v 3 dneh po izplačilu! 

 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA - POPOLDANCI 
Pavšalni prispevki za zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za popoldanski s.p. 
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
(popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju 
navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo 
pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen in pavšalni 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje . 
1. Od 1.1.2016 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 32,67€ in sicer 
8,17€ (povprečna plača oktober 2015 =  
1.540,58€ x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 
24,50€ (25% povprečne plače oktober 2015 = 
1.540,58€ x 6,36%).  
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na 
število dni opravljanja dejavnosti v posameznem 
mesecu. 

2. Od  1.4.2016 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,43€ (do 
31.3.2016 v višini 32,20€).   
V primeru, da zavezanec  v posameznem 
mesecu začne na novo opravljati dejavnost ali 
preneha opravljati dejavnosti in jo opravlja 
dejavnost manj kot 15 dni, plača polovičen 
znesek prispevka PIZ. 

Skupni pavšalni prispevki so  65,10€ (32,43€ + 
32,67€).   
Prispevke se plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 32,43€  od 1.4.2016  
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 32,67€ od 1.1.2016 
 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  

 
Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 32,43€  od 1.4.2016  
 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 32,67€ od 1.1.2016 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2016 
najmanj 70% povprečne letne plače za leto 2015 
(PP 2015 je 1.555,89€). 
Zasebniki predložijo davčnemu organu obračun 
prispevkov za socialno varnost najmanj v višini 
416,04€ v elektronski obliki na obrazcu OPSVL prek 
sistema eDavki. Zavezanec plača prispevke do 15.v 
mesecu za pretekli mesec. 
 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE 
OSEBE 

Od leta 2015 dalje je najnižja osnove za plačilo 
prispevkov za delavce v delovnem razmerju (14. 
člen ZPIZ-2) 52 % zadnje znane povprečne letne  
plače v RS, preračunane na mesec.  
Za izplačila od 1. 3. 2016 se za izračun minimalne 
osnove za zavarovance iz delovnega razmerja 
uporablja znesek povprečne plače preteklega leta 
(PP 2015 je 1.555,89€). 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila 
od 1. 3. 2016 dalje, znaša 809,06 € (52 % 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, 
preračunana na mesec, ki je 1.555,89 €).  
  
 

PLAČA OKTOBER 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno 
osebo v Sloveniji za oktober 2016 je znašala 
1.567,99€, neto  plača pa 1.020,40€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar 
– oktober 2016 je znašala 1.567,10€, neto 
1.019,85€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust  
- oktober 2016 je znašala 1.565,85€, neto 
1.0198,66€. 
 

IZ URADNEGA LISTA 
 

79 9.12. 
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero 
dohodnine za leto 2017 

79 9.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter 
o načinu predložitve davčnemu organu 

79 9.12. 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za 
napovedi za odmero akontacije dohodnine ter 
obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od 
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem 

81 16.12. 
Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje 
proporcionalne trošarine za cigarete 

81 16.12. 
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov 
po zakonu o davkih občanov za leto 2017 

81 16.12. CERKNO - Sklep o začasnem financiranju Občine 

Cerkno v obdobju januar–marec 2017 

82 20.12. 
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za 
obrt in podjetništvo 

82 20.12. 
IDRIJA - Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 
2017 

82 20.12. 
IDRIJA - Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 
2018 

82 20.12. 

IDRIJA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o organizaciji in delovanju 
proračunskega stanovanjskega sklada Občine 
Idrija 

82 20.12. IDRIJA - Sklep o ugotovitvi javnega interesa 

83 23.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dostavi podatkov za odmero dohodnine 

83 23.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o določanju zavarovalne osnove 

83 23.12. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o obrazcih za priglasitev začetka, konca in 
sprememb ugotavljanja davčne osnove od 
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih 
prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov 

85 28.12. Zakon o voznikih (ZVoz-1) 

85 28.12. Pravilnik o napovedi davka na darilo 

85 28.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

86 29.12. 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave 
podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po 
drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem 
postopku šteje za plačnika davka 

86 29.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 

86 29.12. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o davčnem obračunu akontacije dohodnine in 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

86 29.12. 
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil 
ter drugih podatkov poslovnih subjektov 

86 29.12. Poročilo o gibanju plač za oktober 2016 

86 29.12. 
CERKNO - Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Cerkno za leto 2016 

86 29.12. 
CERKNO - Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2017 

 
 
 

DELOVNI DNEVI 2017 
 

Delovni dnevi v letu 2017 (40 urni delovni teden) 
Mesec  Delovniki Prazniki Skupaj št. ur na 

mesec 

januar 22 0 22 176 

februar 19 1 20 160 

marec 23 0 23 184 

april 18 2 20 160 

maj 21 2 23 184 

junij 22 0 22 176 

julij 21 0 21 168 

avgust 22 1 23 184 

september 21 0 21 168 

oktober 21 1 22 176 

november 21 1 22 176 

december 19 2 21 168 

Skupaj  250 10 260 2080 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI DECEMBER 2016 
 
 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji  
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 56% PP 2015 (56% X 1.555,89)                   871,30€                         

ZZ - 60% PP 2015 (60% X 1.555,89)          933,53€ 
70% PP 2015    1.089,12€                         

 

3,5 kratnik povprečne 
mesečne bruto plače 2015                                             

5.445,62€ prispevek stopnja Referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 212,16 265,20 1.326,01 

ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 125,56 146,49 732,43 

Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 1,74 2,18 10,90 

Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 1,74 2,17 10,89 

PRISPEVKI SKUPAJ  341,20 416,04 2.080,23 
 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. Najnižja osnova za prispevke ZZ, če je bruto zavarovalna osnova nižja od 60% od PP za leto 2015 (60% x 1.555,89€) 933,53 € 

2. Najnižja osnova za ostale prispevke = 56% PP za leto 2015 (56% x 1.555,89€) 871,30 € 

3. Osnova za ostale prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 25%, vendar 
najmanj do višine 56% PP za leto 2015 

individualno 

4. Najnižja osnova za prispevke družbenika = 70% PP za leto 2015 (70% x 1.555,89€), prispevki skupaj: 416,04€ 1.089,12 

5. Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2015 (3,5 x 1.555,89€), prispevki skupaj: 2.080,23€ 5.445,62 € 
 

OLAJŠAVE 

splošna olajšava Znesek  € 
skupna mesečna olajšava 

€ 
letna olajšava € skupna letna olajšava € 

a) letni dohodek nad 12.570,89 €  275,23 3.302,70   

b) letni dohodek nad 11.166,37 do 12.570,89 € 275,23 + 93,00 368,22 4.418,64 (1.115,94+3.302,70)  

b) letni dohodek do 11.166,37 € 275,22 + 268,09 543,32 6.519,82 (3.217,12+3.302,70)  

Posebna olajšava:   1. otrok       203,08 203,08 2.436,92  2.436,92 

                                 2. otrok 220,77 423,85 2.649,24) (2.436,92+212,32) 5.086,16 

                                 3. otrok 368,21 792,06 4.418,54 (2.436,92+1.981,62) 9.504,70 

za druge vzdrževane družinske člane  203,08 2.436,92   

za rezidenta, ki se izobražuje (status dijaka ali 
študenta) 

  2.477,03   

za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje   2.819,09   

 
 
 

 
 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

Vrsta izplačila 
Kolektivna 

pogodba za obrt 
in podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz 

delovnega razmerja 

Neobdavčeni znesek za prehrano (na dan prisotnosti, najmanj 4 ure dela), prisotnost na delu nad 10 ur - za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur + 0,76€ 4,90 € 
6,12 € 

+ 0,76 € 

Terenski dodatek - če prehrano organizira delodajalec je delavec upravičen do terenskega dodatka 4,00 € 4,49 € 

Prevoz na delo (neobdavčeno  po uredbi od 1.8.2008) 0,18 € 0,18 € 

Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno  po uredbi)  0,37 € 0,37 € 

Regres za letni dopust  
KP za obrt in podjetništvo najmanj v višini min. plače +1%,                                          
po Uredbi - najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je 70% PP za predpretekli mesec) 

798,64 € 1.097,59 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji     6-8 ur                                                                                 
                                                               8-12 ur                                                                  
                                                              nad 12ur    

6,20 € 
8,50 € 
17,00 € 

7,45 € 
10,68 €  
21,39 € 

DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 

DELOVNI DNEVI  DECEMBER 2016 22 0 22 
OBRAČUN UR 176 0 176 

OBRTNIKI - POPOLDANCI 
namen prehodni račun sklic Znesek € 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002  
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 32,43 
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 32,67 

SKUPAJ 65,10 

PODATKI O PLAČAH 
 bruto neto 

Povprečna plača OKTOBER 2016 1.567,99 € 1.020,40 € 
Povprečna mesečna  plača JANUAR - OKTOBER  2016 1.567,10 € 1.019,85 € 
Povprečna mesečna  plača AVGUST - OKTOBER  2016 1.565,85 € 1.019,66 € 

Povprečna bruto plača (PP) 2015 1.555,89 € 1.015,11 € 
Minimalna plača od 31.12.2013 783,66 € 
Minimalna plača od 1.1.2014 789,15 € 

Minimalna plača od 1.1.2015 790,73 € 
Zajamčena plača 237,73 € 

STOPNJE PRISPEVKOV 
PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI56 DŠ-44008 

Zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri 
delu, izven dela 

6,36% 6,56% + 0,53% SI56 DŠ-45004 

Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI56 DŠ-43001 

Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI56 DŠ-42005 

SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Dohodnina lestvica  SI56 DŠ-40002 

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad € 
neto davčna 
osnova do € 

znesek dohodnine € SKUPAJ 

 8.021,34  16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27%  nad 8.021,34 € 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34%  nad 20.400,00 € 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39%  nad 48.000,00 € 

70.907,20  22.943,46 + 50%  nad 70.907,20 € 

MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad €  
neto davčna 
osnova do € 

znesek dohodnine € 
SKUPAJ 

 668,45  16% 

668,45 1.700,00 106,95 + 27%  nad 668,45 € 

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  1.911,96 + 50%  nad 5.908,93 € 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si

