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2. Inšpektor lahko prepove opravljanja dela: Po
novem predlogu lahko inšpektor za delo prepove
opravljanje dela in uporabo delovnih sredstev
oziroma ustavi proizvodnjo, če ugotovi, da
delodajalec zamuja s plačilom plač in sicer za čas
dokler ne bo plač izplačal.
3. Nadomestilo za brezposelnost v breme
delodajalca: pri sporazumni prekinitvi delovnega
razmerja bi delodajalec moral plačati nadomestilo
za brezposelnost za največ šest mesecev.
4. Prekarno delo (delo preko pogodb ali preko
statusa samostojnega podjetnika): Delodajalec bi
po novem predlogu moral prekarnega delavca, ki
opravlja delo preko civilnih pogodb ali preko
statusa samostojnega podjetnika, zaposliti v treh
dneh v kolikor bi inšpektor ugotovil, da obstajajo
elementi delovnega razmerja (prostovoljna
vključitev
v
organiziran
delovni
proces
delodajalca, plačilo za delo, osebno opravljanje
dela, nepretrgano opravljanje dela, opravljanje
dela po navodilih, opravljanje dela pod nadzorom
delodajalca). Zvišujejo se tudi globe za tovrstne
prekrške za delodajalca do 30.000€, za
posameznika, ki delo opravlja preko prekarnih
oblik do višine 2.500€)
VSEBINA:

PREDLAGANA DELOVNA
REFORMA
Ministrstvo za delo je sredi preteklega leta začelo
pripravljati predlog delovne reforme na osnutku
dokumenta "Za dostojno delo", nabor ukrepov, ki bi
uredili trgu dela in so ga podprli vsi socialni partnerji.
Delovna reforma zajema spremembo treh zakonov in
sicer: Zakona o delovnih razmerjih,
Zakona o
inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela.
Delodajalci zahtevajo umik celotnega paketa
predlogov zakonov
Predlogi teh zakonov so se tekom zadnjih mesecev
spreminjali na osnovi dogovorov socialnih partnerjev,
vendar zadnja verzija predloga, ki ga je predstavilo
ministrstvo konec marca za delodajalsko stran (
OZS, GZS in Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije) ne prinaša pričakovanih
sprememb v smeri večje prožnosti na trgu dela,
temveč le še dodatno zaostruje pogoje pri
zaposlovanju in odpuščanju.
Delodajalci zahtevajo umik celotnega paketa
predlogov zakonov, saj so pričakovali fleksibilno
delovnopravno zakonodajo, ki bo omogočala lažje
zaposlovanje in odpuščanje in razbremenitev
stroškov dela. Celoten paket teh treh zakonov je
pisan izključno na kožo delavcem in sindikatom,
delodajalce pa le še dodatno obremenjuje tudi z
zvišanjem glob in povečanjem inšpekcijskega
nadzora kar bo delodajalce omejilo pri zaposlovanju.
Predlogi spremenjene delavnopravne zakonodaje,
nastale na osnovi dokumenta "Za dostojno delo" so
bili za delodajalsko stran sprejemljivi samo v paketu.
Zadnji predlogi zakonskih sprememb pa ne zajemajo
izhodiščnih ciljev, tako da delodajalci ne bodo podprli
sprememb, ki jim ne prinašajo ničesar dobrega in so
zanje škodljivi.
Delodajalci zavračajo predlagane spremembe, ki
predstavljajo samo parcialne rešitve, razlogi pa so
predvsem sledeče:
1. Odpuščanje delavcev: Iz prvega predloga
spremembe Zakona o delovnih razmerjih, ki je
predvideval nov odpovedni razlog "porušenega
zaupanja med delavcem in delodajalcem" je bil
zdaj umaknjen oz. spremenjen še drugi predlog
odpovednega razloga nesposobnosti.

ZAKONODAJA
 Predlagana delovna reforma
 Pobuda za zagotovitev bolniškega nadomestila samozaposlenim
 Pavšalni prispevki PIZ - popoldanci
 Davčne olajšave za dodatno pokojninsko zavarovanje
 Dohodki od najemnin in dohodki iz kapitala
INFORMACIJE, POROČANJE
 Poročanje ZPIZ – M4
 Novosti in poenostavitve eVročanja
 Računi v tujini – preverjanje v Eprs
 Letna stopnja davkov in prispevkov
SOP POKOJNINSKA VARČEVANJA
SEKCIJE
 AVTOSERVISERJI - Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav
 GOSTINCI
 Tobačni zakon
 Problematika nadzora inšpektorjev UVHVVR in FURS pri gostincih
 GRADBINCI, KROVCI, INŠTALATERJI, SLIKOPLESKARJI- strokovno srečanje
 PREVOZNIKI
 Predvidene spremembe prevozov v Avstriji
 Aneks k pogodbi za opravljanje prevozov v Avstriji
 TEKSTILCI, VZDRŽEVALCI TEKSTILIJ – Strokovno srečanje
STORITVE ZA ČLANE OOZ IDRIJA
 Davčno in računovodsko svetovanje
 Pravno svetovanje

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
 Prispevki samostojnega podjetnika
 Prispevki samostojnega podjetnika popoldanca
 Prispevki družbenika – poslovodne osebe
 Prispevki za zaposlene osebe
PODATKI O PLAČAH
IZ URADNEGA LISTA
LETOVANJE
PRISPEVKI MAREC
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5. Višje globe: predvidene so višje kazni za kršitve
dela na osnovi dela po civilnih pogodbah.
Predlagane spremembe prinašajo tudi nekatere
novosti za delavce
6. Predlagane spremembe prinašajo novosti tudi za
delavce, ki se bodo morali že v času
odpovednega roka prijaviti v evidenco iskalcev
zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. V kolikor
tega ne bo storil, bo imel prve tri mesece le 60%
nadomestila. Uvaja se tudi nagrada za
brezposelne z nižjo poklicno izobrazbo, ki bi se
zaposlili, preden jim poteče pravica do denarnega
nadomestila za brezposelnost.
7. Po veljavni zakonodaji je delodajalec lahko dobil
od Zavoda za zaposlovanje povrnjene stroške
(nadomestilo plače) za čas odsotnosti delavca, ki
je v odpovednem roku iskal delo, česar po novem
predlogu ni več mogoče.

PAZITE KAJ PODPISUJETE
Bodite pozorni pri podpisu obrazcev, ki lahko
povzročijo plačljive vpise v registre
Poslovni subjekti pogosto prejemajo ponudbe za
vpise v razne poslovne registre. V preteklosti so bili
takšni primeri vpisi v European Union Web-register
Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija,
Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag,
Construct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro
Bussines Guide, ali World Bussines Guide …
V zadnjem mesecu je bil to dopis European Business
Number, iz katerega je razbrati, da želijo le potrditev
in vpis morebitnih popravkov podatkov o podjetju,
dejansko pa lahko tistemu, ki bo sledil začetnim
navodilom, zaračunajo tri letne naročnine za objavo v
njihovem imeniku, kar je sicer napisano v drobnem
tisku.
V pozivu piše, da le vpišite svoje podatke v njihov
obrazec in da je posodabljanje podatkov brezplačno
(»Updating is free of charge«). V drobnem tisku pa
jasno piše, da z izpolnitvijo formularja dejansko
naročate njihovo plačljivo storitev vpisa v njihov
poslovni register, ki stane 995 € na leto, pri čemer
ste s podpisom potrdili vpis za najmanj 3 leta (»I will
have an insertion into its database for three years.
The price per year is euro 995.«)
Zakonodaja podjetje oziroma podjetnika, ki bi takšen
obrazec podpisal v zmoti, ne ščiti tako kot ščiti
potrošnike.

POBUDA ZA ZAGOTOVITEV
BOLNIŠKEGA NADOMESTILA
SAMOZAPOSLENIM
Samozaposleni si ne morejo privoščiti bolniške,
denarno nadomestilo zanjo jim pripada šele, ko
bolezen traja več kot 30 delovnih dni
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) podpira
predlog, da se bolniško nadomestilo zagotovi tudi
samozaposlenim. Izenačitev osnove za obračun
prispevkov za socialno varnost v času bolniške
odsotnosti do 30 dni pri nosilcih samostojne
dejavnosti z osnovo pri zaposlenih, je tudi ena od
aktualnih zahtev slovenske obrti in podjetništva. V
OZS ugotavljamo, da je sedanja ureditev celo
protiustavna.
V Sloveniji je več kot 69.000 oseb, ki delujejo kot
samostojni podjetniki ali samostojno opravljajo
dejavnost. Zaradi njihovega statusa prvih 30 dni
bolniške ne morejo uveljaviti denarnega nadomestila.
Če zaradi bolezni prekinejo delo, izgubijo dohodek,
ostanejo brez naročil ali celo zaprejo svoje podjetje.
Potrebno je ponovno uvesti rešitev na področju
obračunavanja prispevkov za socialno varnost
nosilcev samostojne dejavnosti, ki se nanaša na
osnovo za obračun teh prispevkov v času njihove
bolniške odsotnosti, ki traja manj kot 30 delovnih dni.
V preteklosti je sicer že bila uzakonjena in nato
ukinjena rešitev, ki še danes velja za zaposlene v
delovnem razmerju (npr. 80 %, 70 % ipd.).
Nepravično je, da mora nosilec samostojne
dejavnosti v času svoje bolniške odsotnosti
obračunavati prispevke od polne 100-odstotne
zavarovalne osnove. Sedanja ureditev, na podlagi
katere je nosilec samostojne dejavnosti dolžan v
času bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni v
njegovo breme plačevati celotne prispevke kot če bi
delal, je tudi protiustavna, saj ni utemeljenih razlogov
za različno obravnavo obeh skupin zavezancev.
OZS je postavila zahtevo, da se odbitek od osnove
za obračun prispevkov za socialno varnost v času
bolniške odsotnosti, ki bremeni nosilca dejavnosti,
izenači z načinom obračuna teh prispevkov pri
zaposlenih v prvih 30 delovnih dneh njihove
odsotnosti z dela.
Potrebna bi bila torej sprememba zakonodaje (Zakon
o
zdravstvenem
varstvu
in
zdravstvenem
zavarovanju), vendar Ministrstvo za zdravje nad tem
seveda ni navdušeno in je v pisnem odgovoru
pojasnilo, da zakon o zdravstvenem varstvu in
zavarovanju ureja postopek in način povračila
nadomestila za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni
šele takrat, ko postane za izplačevanje pristojen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ker
nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni,
krajše od 30 dni, ureja zakon o delovnih razmerjih, bi
torej morali pobudo za spremembo
urejati na
Ministrstvu za delo, to pa pričakujejo, da se bo to
vprašanje rešilo v okviru zdravstvene reforme.
Glede na to, da se ministrstva med seboj ne morejo
dogovoriti niti o tem, kdo in kateri zakon bi vključil
določbo o nadomestilu za samostojne podjetnike v
času bolniške odsotnosti, ni pričakovati prav hitrih
sprememb.

PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ
Sprememba pavšalnih prispevkov za posebne
primere zavarovanja - popoldanci
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki
je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
obračunavajo in plačujejo zavezanci v pavšalnih
zneskih. Sklep o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja je objavljen v Ur.l. št.14/2017 z
dne 24.3.2017.
Pavšalne prispevki za posebne primere zavarovanja
plačujejo naslednje osebe:
- ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo
dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana kot
samozaposlena oseba (popoldanci) v znesku
33,01€ (doslej 32,43€) mesečno
- ki v okviru drugega pravnega razmerja za plačilo
opravlja delo (družbeniki, kmetje), vendar pri
opravljanju tega dela ni zavarovana po tej podlagi
v znesku 33,01€ mesečno
- organizacije, pri katerih so na usposabljanju,
prostovoljni praksi osebe, ki so po končanem
šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali
za to prakso prejemajo nagrado, v znesku 6,62€
mesečno
- organizacije, pri katerih so na usposabljanju
osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po
predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov,
usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne
politike zaposlovanja, razen za osebe, ki
opravljajo javna dela, v znesku 6,62€ mesečno
- pravne in fizične osebe za dijake in študente pri
opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne
prakse, kadar so pri njih dijaki in študentje na
prostovoljnem praktičnem delu v letnem
pavšalnem znesku 9,89 €.
- osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti
(delovne, reševalne akcije, zaščita in reševanje v
primerih naravnih in drugih nesreč, udeleženci
mladinskih taborov, vojaški in policijski rezervisti,
civilna zaščita, prostovoljni gasilci, člani gorske
reševalne službe… v znesku 3,22€ letno
- sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev
opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso
zavarovani kot samozaposlene osebe v višini
165,04€ letno ali 13,75€ mesečno
Zavezanci (s.p. popoldanci) prispevke za posebne
primere zavarovanja po novih zneskih prvič plačajo
za april 2017, in sicer do 20. 5. 2017.

DAVČNE OLAJŠAVE ZA
DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE
Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja
temeljno obliko varčevanja za starost v Sloveniji, ki jo
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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država spodbuja z davčnimi olajšavami. Predstavlja
zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih
zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z
namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti
zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge
pravice.
Davčne olajšave za delodajalce in za posameznike,
ki individualno vplačujejo v dodatno pokojninsko
zavarovanje ter pri izplačevanju pokojninskih rent iz
naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja tako
predstavljajo temeljno spodbudo za dodatno
pokojninsko zavarovanje. Te davčne olajšave pa se
dejansko vzpostavijo z davčnimi zakoni. Zakon o
dohodnini (ZDoh-2) uvaja davčni ugodnosti (ne
vštevanja v davčno osnovo in davčna olajšava). Po
Zdoh-2 ni nobene ovire, da bi rezident Slovenije za
plačne
premije
dodatnega
pokojninskega
zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta tudi s
sedežem v drugi državi članici EU uveljavil davčno
ugodnost oziroma olajšavo za navedena vplačila, v
kolikor je pokojninski načrt odobren in ustrezno
registriran v skladu z ZPIZ-2.
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je urejen postopek registracije
pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Z vpisom v register pokojninskih
načrtov pri Finančni upravi Republike Slovenije
zavarovanci in delodajalci pridobijo pravico do
davčnih in drugih olajšav z vpisom pokojninskega
načrta v register.
V registru pokojninskih načrtov (226. člena ZPIZ-2),
je bilo po podatkih Finančne uprave RS na dan 3. 3.
2017 vpisanih 40 pokojninskih načrtov in
pokojninskih načrtov za izvajanje pokojninske rente.
Vir: MDDSZ

DOHODKI OD NAJEMNIN IN
DOHODKI IZ KAPITALA
Dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja
premoženja v najem se ne vključujejo v letno odmero
dohodnine, temveč se izračunana in plačana
dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni
davek. Ti dohodki se obdavčujejo z dohodnino po
proporcionalni stopnji, ki je 25 odstotkov pri dobičku
iz oddajanja premoženja v najem, obrestih in
dividendah. Razlika je le pri dobičku iz kapitala, kjer
se stopnja davka, določena v višini 25 odstotkov, na
vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala
zmanjšuje (po petih letih je stopnja 15 odstotkov, po
desetih letih 10 odstotkov in po petnajstih letih 5
odstotkov), po 20 letih imetništva kapitala tega davka
ni več. Pri odmeri se ne upošteva davčnih olajšav,
razen pri obrestih, izplačanih v bankah in hranilnicah
v Sloveniji ali EU, velja oprostitev dohodnine od
obresti v višini 1.000 €, tako da so obdavčene le tiste
nad 1.000 € po stopnji 25 odstotkov.
Pri obrestih in dividendah je davčna osnova dosežen
dohodek, medtem ko se pri določitvi davčne osnove

pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem
upoštevajo še normirani stroški v višini 10 odstotkov,
lahko pa zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške,
ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Pri
dobičku iz kapitala je davčna osnova razlika med
vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo
kapitala ob pridobitvi. Davčna osnova se zniža za
normirane stroške, morebitne plačane davke in
stroške vlaganja v obnovo nepremičnine.
Vlada je na podlagi kontrolnih podatkov o dohodku iz
kapitala in dohodku iz oddajanja premoženja v najem
pripravila podatke o bruto dohodku za leta od 2013
do 2015, s katerimi razpolaga Finančna uprava RS.
Pri podatkih o prihodkih za leta od 2013 do 2016 so
prikazani podatki iz realizacije državnega proračuna.
Vlada v tem trenutku še ne razpolaga s podatki o
dohodkih iz kapitala in dohodkih iz oddajanja
premoženja v najem za leto 2016, zato posreduje le
podatke za leta 2013 do 2015. Prikazani so podatki o
bruto dohodku, saj se pri dobičku iz kapitala
upoštevajo še izgube in pri dohodku iz oddajanja
premoženja v najem stroški, ki se z leti spreminjajo,
tako da je za medletne primerjave boljši podatek o
bruto dohodku.
Vir: MF

POROČANJE ZPIZ – M4
Do 30. aprila je potrebno še zadnjič posredovati
podatke za leto 2016 na obrazcih M-4
S spremembami Zakona o matični evidenci
(ZMEPIZ-1), ki so pričele veljati 1. 1. 2014, za
delodajalce preneha obveznost sporočanja podatkov
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije o osnovah, obračunanih in plačanih
prispevkih ter obdobjih zavarovanja na obrazcih M-4.
Glede na določbe zakona je do 30. aprila 2017
potrebno še zadnjič posredovati podatke za leto
2016 na obrazcih M-4.
Posredovani podatki iz obrazcev M-4 morajo biti
usklajeni s podatki iz obrazcev iREK, ki jih je Zavod v
preteklem letu mesečno prejemal s strani Finančne
uprave Republike Slovenije.
Navodila za elektronski obrazec M-4
ZPIZ omogoča vsem dajalcem podatkov, da za vsa
obdobja od vključno leta 1970 dalje podatke
posredujejo elektronsko. Elektronsko se podatki
posredujejo v predpisani elektronski obliki preko
spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne
strani http://m4.zpiz.si.
Na spletni strani ZPIZ so objavljena tudi navodila in
odgovori na nekatera vprašanja o izpolnjevanju
obrazca. Tehnična navodila za elektronsko posredovanje
podatkov na obrazcih M-4 (pdf)
Navodila za uporabo spletne aplikacije M-4 (pdf)
Vir: ZPIZ

NOVOSTI IN
POENOSTAVITVE eVročanja
Finančna uprava je poenostavila nekatere postopke
pri eVročanju. Po novem lahko eVročilnico podpiše
katerikoli pooblaščenec in ne zgolj tisti, ki je bil kot
zadnji sporočen Finančni upravi RS. Poleg tega po
novem FURS ne dela več razlik, ali je digitalno
potrdilo izdano na fizično osebo ali na nosilca
dejavnosti. Ker gre v obeh primerih za istega
zavezanca z isto davčno številko, lahko zavezanec
podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil
fizične osebe in dokumentu, ki je odložen v profil
fizične osebe z dejavnostjo. Isti princip velja za
pooblaščence za vročanje.
V sistem eVročanja je FURS dodal nove tipe
dokumentov:
 Potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O).
 Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih
obračunih zavrne.
 Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci.
 Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske
evidence.
 Odločba s katero se izdaja potrdila o poravnanih
obveznosti iz knjigovodske evidence zavrne.
Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih
dokumentov, ki jih eVroča davčni organ, je objavljen
na spletni strani Finančne uprave RS.
Vir: FURS

RAČUNI V TUJINI –
PREVERJANJE V ePRS
Odslej lahko prek ePRS preverite, ali ima pravna
oseba odprte tudi račune v tujini
V Poslovnem registru Slovenije (PRS) se pri
podatkih posameznega poslovnega subjekta,
objavljajo tudi podatki o številkah računov, ki so
odprti v tujini, ter imenu in državi tuje banke.
Podatek je dostopen iz spletne aplikacije ePRS tako,
da za poslovni subjekt izberemo vrsto izpisa »Prikaži
osnovni pogled«. Podatek je objavljen v rubriki
Identifikacijski podatki pod podnaslovom tuji računi.
Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne
osebe odprte v tujini, se v PRS objavljajo v skladu z
novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije
(ZPRS-1A), Ur.l. št. 19/2015, ki jih Finančna uprava
Republike Slovenije dnevno posreduje AJPES.
Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov,
odprtih v tujini, so javno objavljeni, zato zanje ne
veljajo določbe o varovanju davčne tajnosti.
Javno objavljeni pa so le podatki o računih poslovnih
subjektov, ne pa tudi podatki o računih fizičnih oseb.
To pomeni, da so podatki o transakcijskih računih
fizičnih oseb davčna tajnost, zato je treba pri
posredovanju teh podatkov upoštevati določbe
ZDavP-2 o njihovem razkrivanju.
Vir: AJPES, FURS

Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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LETNA STOPNJA DAVKOV IN
PRISPEVKOV
V Uradnem listu št. 13/2017 z dne 17.3.2017 je
objavljena povprečna letna stopnja davka in
prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v
Republiki Sloveniji in za leto 2016 znaša 34,99 %.

SOP – STROKOVNJAKI ZA
POKOJNINSKA
VARČEVANJA

SOP - SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV strokovnjaki za pokojninska varčevanja z
najdaljšo tradicijo v Sloveniji - 60 let izplačevanja
pokojnin, 60 let zaupanja
Da boste tudi na starost sami odločali o svojem
življenju, si uredite pokojnino pri SOP. Samo državna
pokojnina ne bo zadoščala za dostojno preživetje.
SOP so pred 60 leti ustanovili tedanji slovenski
obrtniki, saj so se že takrat zavedali, da bodo za
svojo starost in socialno varnost svojih družin morali
poskrbeti sami. 1956 leta je bil vsak tretji obrtnik
skupaj z družinskimi člani vključen v ta pokojninski
sistem.
SOP deluje kot vzajemna družba, ki je v lasti vseh
zavarovancev. Tako lastništvo je v preteklih letih
zagotavljalo odpornost na vse zunanje apetite po
prevzemu družbe ter hkrati omogoča ohranjanje
temeljnega poslanstva, to je svojim članom zagotoviti
dodatno pokojnino. SOP je edina pokojninska družba
v Sloveniji s tako dolgo tradicijo.
Sredstva svojih članov (zavarovancev) upravljamo
sami s svojimi finančnimi strokovnjaki. Pokojninski
računi so individualni; vsak zavarovanec ima svoj
pokojninski račun s katerim lahko prosto razpolaga.
Upokojeni podjetnik iz Idrije in prejemnik pokojnine
SOP pravi, » da je bila to najbolj poštena stvar, ki jo
je kadar koli plačeval«.
Naš cilj je, da SOP zopet postane družba za
pokojninsko varčevanje vseh slovenskih obrtnikov,
podjetnikov in kmetov ter njihovih družin.
Podatki: SOP Ljubljana Sklad obrtnikov in
podjetnikov, Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana
Pooblaščena oseba SOP za sklepanje pokojninskih
zavarovanj v Idriji, Cerknem in okolici je Vesna
Cetinski. Pokličite za izračun pokojnine. Tel: 031371-850.
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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SEKCIJE
AVTOSERVISERJI
Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav
OOZ Vrhnika
zbira prijave za teoretično
usposabljanje in izpit za vzdrževalce in serviserje
klimatskih naprav v motornih vozilih, ki bo
organizirano v maju pri zadostnem številu
prijavljenih.
Usposabljanje je zakonsko predpisano od 1.1.2011
dalje. Serviserji so se dolžni strokovno usposobiti za
opravljanje svoje dejavnosti, poznati je potrebno
veljavne predpise in standarde, imeti znanja in
veščine s področja preprečevanja emisij ter
zajemanja ozonu škodljivih snovi ter varnega
ravnanja z opremo. Vsi serviserji in vzdrževalci
klimatskih naprav v vozilih, morajo opraviti osemurno teoretično in praktično usposabljanje in izpit.
Teoretični del izpita bo organiziran v prostorih OOZ
Vrhnika, Tržaška cesta 8a, praktični pa v delavnici
Hitri servis Caserman, Peter Caserman s.p., Pod
Hruševco 14, Vrhnika.
Možnosti:
1. prva pridobitev spričevala, usposabljanje traja 8
ur (5 + 3). Udeleženci po usposabljanju pridobijo
potrdilo za pristop k izpitu. Spričevalo je trajne
narave.
Cena je 371,60 €.
Pogoji za pristop k izpitu: Starost najmanj 18 let in
- dve leti delovnih izkušenj na področju
vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
- končana najmanj srednja poklicna izobrazba
tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj
na področju vzdrževalnih del opreme iz te
uredbe ali
- končana najmanj srednja poklicna izobrazba
drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj
na področju vzdrževalnih del opreme iz te
uredbe ali končana najmanj srednja strokovna
izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih
izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme
iz te uredbe
2. podaljšanje veljavnega spričevala, udeležba na
3 urnem usposabljanju in opravljen izpit,
spričevalo, ki se pridobi, je trajno.
Cena je 87,60 €.
Pogoji za pristop k izpitu: kandidat ima veljavno
spričevalo.
3. ponovna pridobitev spričevala, če je to že
poteklo; udeležba na usposabljanju, ki traja 3 ure
ni obvezna, obvezno je opraviti izpit.
Cena je 152 € (samo izpit) ali 188,60 €
(usposabljanje + izpit).
Pogoji za pristop k izpitu enaki kot so navedeni pri
prvi pridobitvi spričevala.
Prijave: do 28. aprila 2017 na OOZ Vrhnika, e-naslov
adela.cankar@ozs.si

Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih
najmanj 15 prijavljenih kandidatov.
O točnem datumu teoretičnega in praktičnega
usposabljanja ter izpita, boste prijavljeni naknadno
obveščeni.
GOSTINCI
Nov tobačni zakon
Nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(Ur.l.9/2017 z dne 24.2.2017) prinaša naslednje
novosti, ki veljajo od 11.3.2017:
- Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih
prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na
povezane izdelke: elektronske cigarete in
elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne
izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke.
- v kadilnicah naj bo na vidnem mestu objavljeno
obvestilo, da je v kadilnico prepovedano vnašanje
hrane in pijače (do sedaj je bilo prepovedano
uživanje hrane in pijače).
- Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in
hrano v kadilnice (125 €).
- prepoved posrednega oglaševanja tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s
tobačnimi znamkami, logotipi in podobnimi
barvami ( odstranitev pepelnikov in podobnih
izdelkov z logotipi in tobačnimi znamkami)
- v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18
let je prepovedano kajenje oziroma uporaba
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje
- določene so višje kazni za kršenje zakona
Za nekatere določbe novega zakona veljajo
prehodna obdobja in sicer:
- izdaja dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov in
povezanih izdelkov. Podrobnosti glede obrazca in
vloge naj bi minister določil do septembra 2017.
Takrat bodo znane podrobnosti, kako zaprositi za
izdajo dovoljenja, ki bo veljajo 5 let (plačali se
bodo stroški postopka in upravne takse). Za
dovoljenje za prodajo tobačnih izdelkov bo
potrebno zaprositi najpozneje v do maja 2018,
prodaja brez dovoljenja pa bo dovoljena do
novembra 2018 pod pogojem, da bo vloga za
dovoljenje oddana v navedenem roku.
- V treh mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje
tobaka in tobačnih izdelkov na notranjih in
zunanjih izveskih
- V 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih
in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta
na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso niti
vidni niti dostopni.
Obrtno-podjetniški zbornici je uspelo, da z novim
zakonom ne bodo uvedeni visoki stročki licenc za
prodajna mesta ( predviden je bil strošek licence
za vsako prodajno mesto v višini 200 €),
potrebna pa bodo dovoljenja za prodajo tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let,
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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strošek povezan z izdajo dovoljenja pa bo
strošek postopka in upravne takse.
Na zahtevo OZS zakon dopolnjuje definicije za
pojme zaprt prostor, streha, stena (določitev za
prostor, kjer je kajenje dovoljeno npr. gostinske
terase, vrtovi).
Na novo je določena definicija stene:
Stena oziroma stranica prostora je vsak od delov
prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje prostor
ob straneh, ne glede na vrsto uporabljenega
materiala in ne glede na to ali je ta površina stalna ali
začasna. Pripadajoče stene prostora so vse stene, ki
so pod streho, ne glede na to, ali se je neposredno
dotikajo ali ne. Če so stene odmaknjene od strehe
(levo, desno, naprej, nazaj), je najbližja stena
pripadajoča stena.
Na novo je zapisana definicija zaprtega prostora
Zaprt prostor je prostor, ki ga pokriva streha in ima
zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten
oziroma stranic, ne glede na vrsto materiala,
uporabljenega za streho, stene, stranice in ne glede
na to, ali je objekt stalen ali začasen. Okna in vrata
štejejo kot del zaprte površine. Če je površina strehe
večja od polovice površine prostora, ki ga določajo
pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh
sten popolnoma zaprtih, gre za zaprt javni prostor.
Predvidoma v šestih mesecih od uveljavitve zakona
bo minister določil še:
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
- obrazec oziroma elektronske vloge in postopek za
pridobitev dovoljenja
za prodajo tobačnih
izdelkov
- podrobnosti o elektronskih cigaretah
- obliko in način obveščanja o novih tobačnih
izdelkih
- varnostni element – identifikacijske oznake
- sledljivosti zavojčkov in embalaže tobačnih
izdelkov
- videz cigaret, cigaretnih zavojčkov in tobaka za
zavijanje in zunanje embalaže
- varnostna in splošna opozorila in informativna
sporočila
- način poročanja o sestavinah in emisijah
Podrobne informacije o novem tobačnem zakonu so
objavljene na spletnih straneh sekcije za gostinstvo
in turizem.
Problematika nadzora inšpektorjev UVHVVR in
FURS pri gostincih
Sekcija za gostinstvo in turizem že dalj časa
opozarja na problematiko nadzora inšpektorjev
finančne uprave in inšpektorjev Uprave za varno
hrano in veterino in varstvo rastlin. Predstavniki
sekcije in vodstva OZS so generalni direktorici FURS
Jani Ahčin izpostavili:
 problematiko preobširnega vodenja evidenc in
nadzora pri gostincih, kljub uvedbi davčnih
blagajn,

 problem izjem društev pri izdajanju računov in
posledično neuporabe davčnih blagajn pri
opravljanju gostinske dejavnosti, z določenimi
omejitvami ter zahtevali popravek zakonodaje,
 problematiko napitnin in sistematičnega nadzora
avtomatov za prodajo izdelkov in pijač
 uporabo znižane stopnje DDV.
 problem motenja delovnega procesa pri nadzoru
ter poiskali rešitve za zmanjšanje administrativnih
ovir.
Sekcija bo Ministrstvu za finance ponovno poslala že
posredovane pobude za spremembo zakonodaje
predvsem glede vodenja preobširnih evidenc glede
zalog. Člani UO sekcije so se zato odločili, da se ne
nadaljujejo aktivnosti glede pripravljenih osnutkov
internih aktov za vodenje zalog, ampak se zahteva
sprememba zakonodaje, ki bi trajno rešila ta
problem. Predstavniki sekcije so poudarili, da je
štetje steklenic in usklajevanje teh evidenc
neživljenjsko, da je v današnjem času več lahko sto
različnih artiklov, vse več naročilnic.
Sekcija
ponovno
zahteva
tudi
spremembo
zakonodaje glede društev, ki so po novem izjeme pri
izdaji računov tudi za opravljanje gostinske
dejavnosti in posledično na prireditvah, veselicah ne
potrebujejo davčne blagajne, saj predstavljajo
nesprejemljivo nelojalno konkurenco. Mnenje sekcije
je, da je brez izdaje računa in brez uporabe davčnih
blagajn zelo težko ugotoviti dejanski promet. Sekcija
zahteva, da morajo vsi poslovni subjekti, ki opravljajo
gostinsko dejavnost, le-to opravljati po enakih merilih
in zahtevah.
Predstavniki sekcije so opozorili, da je potrebno
sistematično rešiti problem napitnin, ki nikakor ne
morejo biti obdavčljiv prihodek poslovnega subjekta
sli fizične osebe, prejemnika napitnine. Tudi zato, ker
so na primer vsi ostali prostovoljni prispevki na
primer v cerkvi dovoljeni in neobdavčeni.
GRADBINCI, KLEPARJI KROVCI, INŠTALATERJI,
SLIKOPLESKARJI
Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev in
krovcev,
slikopleskarjev,
inštalaterjev
in
projektantov
Sekcija gradbincev pri Območni obrtni-podjetniški
zbornici Ajdovščina organizira Strokovno srečanje
gradbincev, kleparjev in krovcev, slikopleskarjev,
inštalaterjev in projektantov, ki bo v
sredo, 19. aprila 2017 ob 18.uri na ooz
Ajdovščina
Vsebina srečanja:
1. Predstavitev ROTO čistilnih naprav
 Zakonske obveznosti na področju urejanja
odpadnih voda
 Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri čistilne
naprave
 Kakšno čistilno napravo vgraditi
 Vprašanja in odgovori
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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2. Trajnost betonskih konstrukcij (Zvonko Cotič,
Structum d.o.o.)
 novi standardi
 priprava betonskih mešanic in dodatki
 zaščitni sloji
 nega betona
Udeležba je brezplačna
Prijave: do torka, 18. aprila 2017, na tel. 05 36 44
900 ali mail marko.rondic@ozs.si
PREVOZNIKI
Predvidene spremembe prevozov v Avstriji
V Avstriji je v postopku sprememba Zakona o
plačnem in socialnem dumpingu, izvajanje katerega
je od 1.1.2017 povzročil velike, predvsem birokratske
težave prevoznikov. Predvidene so poenostavitve
najav prevoznih storitev (ZKO-3) v katerem ne bo
potrebno najaviti relacij prevoza, ni pa še znano
kakšna bo rešitev glede obveznih dokumentov, ki se
morajo nahajati v vozilu. S prijavnim obrazcem naj bi
bilo možno prijaviti prevoze za obdobje 6 mesecev
(trenutno za 3 mesece), vključeval pa bi naj le
podatke o vozniku in registrski oznaki vozila. Do
uveljavitve zakona naj bi se v praksi pri nadzoru
upoštevali »pravni in tehnični problemi izvajanja
obstoječega zakona«. Predvidene so torej naslednje
spremembe:
1. podjetje ali podjetnik bo voznika tovornjaka lahko
prijavil za vožnje po Avstriji za pol leta vnaprej;
2. prijaviti bo prijavil podatke o vozniku, registrsko
številko vozila, prikolice pa se bodo na tovornjaku
lahko menjale;
3. ne bo treba imenovati ne strank ne relacij;
4. Glede plače voznika se ne spreminja ničesar in
mora za čas po Avstriji, imeti avstrijsko plačo,
sorazmerno času vožnje je potrebno upoštevati
tudi 13. in 14. plačo, ki sta v Avstriji obvezni
(dokazila pogodba in aneks k pogodbi, plačilne
liste).
5. dokumentacijo mora hraniti sam prevoznik v
vozilu, oziroma zastopnik v Avstriji (lahko tudi
davčni svetovalec).
6. finančna policija bo s kamerami nadzorovala
registrske tablice in tako preverjala ali je
prevoznik prijavil prevoze.
Še vedno bo veljalo, da prijave za samostojne
podjetnike prevoznike niso potrebne, prav tako ne
bodo potrebne prijave za dostavo svojega lastnega
blaga.
Spremembe naj bi začele veljati 1. 6. 2017.
Aneks k pogodbi za opravljanje prevozov v
Avstriji
Zaposleni vozniki, ki opravljajo prevozi z vozili
morajo imeti dodatek oz. aneks k pogodbi o
zaposlitvi voznika (obvezen dokument v vozilu v
slovenskem in nemškem jeziku). Vzorec aneksa, ki
je priloga kolektivne pogodbe za prevoz blaga lahko

v slovenskem in nemškem jeziku dobite tudi na OOZ
Idrija.
Na trgu se pojavljajo ponudniki vzorca pogodbe o
zaposlitvi za voznike (mobilne delavce) v
slovenskem in nemškem jeziku. Opozarjamo vas, da
tovrstni nemški prevod pogodbe o zaposlitvi, ko
predstavlja samostojno listino ni v redu, saj mora
slovenski delavec pogodbo o zaposlitvi podpisati v
slovenskem jeziku, prevod pa mora biti zraven
slovenskega besedila in ne v svoji samostojni listini.
Poleg tega morate v primeru nakupa slovenskega in
nemškega vzorca pogodbe z voznikom skleniti novo
slovensko pogodbo o zaposlitvi, saj bo le tako
nemški prevod ustrezal slovenski verziji. V primeru,
da se poslužujete le nemškega prevoda, ste v kršitvi
tako naše, kot tuje zakonodaje, ker ne gre za prevod
dejansko sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
Povzetek trenutno znanih pravil, ki veljajo za prevoze
v/iz/po Avstriji lahko dobite tudi na OOZ Idrija.
TEKSTILCI, VZDRŽEVALCI TEKSTILIJ
Strokovno srečanje tekstilcev
Sekcija tekstilcev, predelovalcev kož in vzdrževalcev
tekstila pri OZS organizirajo strokovno srečanje
7. in 8. aprila 2017 v Hotelu - Restavraciji Tomi
v Portorožu
Program 7.4.2017 – skupni del
 Pozdravni nagovor
 Od plastike nazaj k naravi, naprej k zdravju in
etičnemu nakupovanju
 Predstavitev inštituta ITGTO - tekstilstvo na
Naravoslovnotehniški fakulteti
 Pametne tekstilje
 Tekstilje, konfekcioniranje, vzdrževanje, ugovori
strank
 Moj Obrtnik
Sekcija tekstilcev in predelovalcev kož
 Trendi za sezono 2018, in za poletje 2017
 Obrazložitev oblačil in dodatkov, ki so večni in
naj bi jih vsaka ženska imela v svoji garderobi
 Okrogla miza : So cene popravil tekstilnih
izdelkov res previsoke?
Sekcija vzdrževalcev tekstilij
 Zakonodaja, Izdelava letnega poročila
 Electroluxova napredna tehnologija mokrega
čiščenja Lagoon® Advanced Care – hitro,
preprosto in zeleno
 BÜFA CARE 4.0 – Inovativno čiščenje mokro
čiščenje
 Varstvo pri delu in požarna varnost
 Razvoj pranja Ecolab
Program 8.4.2017
Sekcija tekstilcev in predelovalcev kož
 Pomen barv in barvnih kombinacij pri izdelavi
skladnega videza
Sekcija vzdrževalcev tekstilij
Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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 Kemično čiščenje, mokro čiščenje
 Naloge sekcije vzdrževalcev tekstilij
Kotizacija: 49€, za člane člani OZS je udeležba
brezplačna.

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.
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta:
ivica.podgornik@ozs.si
Pravno svetovanje
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 20. dne v mesecu za
pretekli mesec. Do 15. dne v mesecu pa morajo
preko sistema eDavki davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu
(OPSVZ), oziroma se obračun šteje za predložen na
osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, ki ga
pripravi FURS.
Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov po oddaji davčnega
obračuna za leto 2016 je dobiček za leto 2016, brez

upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj
davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za
25%.
Minimalna osnove za plačilo prispevkov:
2017 od februarja dalje:
 osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
PIZ,
starševsko
varstvo
in
zaposlovanje za leto 2017 so od februarja dalje: 58
% povprečne plače (PP) 2016 = 58 % x 1.584,66€
= 919,10€
 osnova za prispevek za zdravstveno zavarovanje
(ZZ): 60 % povprečne plače PP 2016 = 950,80€
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€,
najvišji pa 2.118,70€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2016
= 3,5 x 1.584,66€).
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 20. v mesecu za pretekli mesec,
 dajatve za zaposlene na dan izplačila plač,
Obrazec obračun prispevkov
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec
vroči 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 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 1.1.2017 je višina pavšalnega prispevka za
zdravstveno zavarovanje v višini 33,24€ (doslej
32,67€) in sicer 8,31€ (povprečna plača oktober
2015 = 1.567,99€ x 0,53%) in dodaten prispevek

Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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v višini 24,50€ (25% povprečne plače oktober
2015 = 1.567,99€ x 6,36%).
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na
število dni opravljanja dejavnosti v posameznem
mesecu.
1. Od 1.4.2017 dalje je pavšalni prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,01€ (do
31.3.2016 v višini 32,43€). Višji prispevek
(33,01€) se prvič plača za april, to je do
20.5.2017.
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 za marec (plačilo do
20.4.2017) so 65,67€ (32,43€ + 33,24€), za april
(plačilo do 20.5.2017) in naslednje mesece pa v
višini 66,25€ (33,01€ + 33,24€).
Prispevke se plača na prehodni račun do 20. v
mesecu za pretekli mesec.
Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Prispevki PIZ
DPD - ZPIZ
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008
32,43€ (plačilo za marec) 33,01€ (od aprila dalje)

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Prispevki ZZV
DPD - ZZZS
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004
33,24€ od 1.1.2017

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
DPD
0110 0888 1000 030
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002
X,XX€

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :

Prispevki PIZ
DPD
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
32,43€ (plačilo za marec) 33,01€ (od aprila dalje)

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :

Prispevek ZZV
DPD
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
33,24€ od 1.1.2017

PRISPEVKI DRUŽBENIKA –
POSLOVODNE OSEBE
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2017
najmanj 1.188,50 € (75% povprečne letne plače za
leto 2016 - PP 2016 je 1.584,66€).
Davčni organ sestavi 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 OPSVL najpozneje do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec.
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€,
najvišji pa.
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost
najpozneje do 20.v mesecu za pretekli mesec in
sicer najmanj v višini 454,01€ ( 75% povprečne plače
2016) in največ v višini 2.118,70€ (osnova je 3,5
kratnik PP 2016 = 3,5 x 1.584,66€).

IZ URADNEGA LISTA
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PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE
OSEBE
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17.3.

13
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Od leta 2015 dalje je najnižja osnove za plačilo
prispevkov za delavce v delovnem razmerju 52 %
zadnje znane povprečne letne
plače v RS,
preračunane na mesec (14. in 410. člen ZPIZ-2).
Za izplačila od 1. 3. 2017 se za izračun minimalne
osnove za zavarovance iz delovnega razmerja
uporablja znesek povprečne plače preteklega leta
(PP 2016 je 1.584,66€). Za izplačila od 1. 3. 2017
dalje, znaša najnižja osnova za obračun prispevkov
za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
824,02 € (52 % x 1.584,66 €).
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15
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PLAČA JANUAR
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za januar 2017 je znašala 1.592,15€,
neto plača pa 1.039,12€.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje
november 2016 - januar 2017 je znašala 1.644,58€,
neto 1.066,87€.

OOZ Novo mesto ima proste počitniške kapacitete
na naslednjih lokacijah:
Cena najema/nočitev
25 €
30 € (julij, avgust)
25 €
30 € (julij, avgust)
12 €

V ceno ni vštet 9,5 % DDV. S kartico Mozaik
podjetnih priznan 10 % popust.
Informacijo o zasedenosti najdete http://ooznovomesto.si/zasedenost-pocitniskih-kapacitet/
Rezervacija: OOZ Novo mesto tel. 07 33 71 580 –
Ksenija ali e-pošto: ksenija.klobucar@ozs.si.

Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si

MOZAIK PODJETNIH

Uporabite svojo kartico Mozaik podjetnih in
prihranite!
Partnerji Mozaika podjetnih: preverite in izkoristite
ugodnosti, ki ga članom OZS, imetnikom kartice
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta.
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji

MOJ OBRTNIK - UREDITE SI
PROFIL NA PORTALU

LETOVANJE
Počitniški objekt
Počitniška hišica v Termah
Olimia - Podčetrtek
Počitniška hišica v Termah
Moravske Toplice
Stanovanje v Termah Dobrna

Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski
izkaznici
Poročilo o gibanju plač za december 2016
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se
obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
CERKNO - Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Cerkno za leto 2016
CERKNO - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Cerkno
CERKNO - Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javne kanalizacije na območju
Občine Cerkno
CERKNO - Sklep o začasnem financiranju Občine
Cerkno v obdobju april–junij 2017
CERKNO - Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na območju Občine Cerkno
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere
zavarovanja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1J)
Poročilo o gibanju plač za januar 2017
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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.

Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si
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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.

Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42.

REVIJA OBRTNIK BREZPLAČEN OGLAS
Člani OZS s poravnano članarino imajo enkrat na
leto možnost brezplačne objave enega malega
oglasa (do 30 besed) v reviji Obrtnik -podjetnik.
Oglas lahko oddajo tudi večkrat, cena pa je 17 € +
DDV, račun pošljemo po objavi.
Za uokvirjen mali oglas na oranžni podlagi pa je cena
19 € + DDV za 1 cm višine stolpca (širina 43 mm,
maksimalna višina 5 cm).
http://www.ozs.si/obrtnik/Naro%C4%8Dilomalegaogl
asa.aspx
Rok za oddajo oglasov: do 20. v mesecu za objavo v
naslednjem mesecu.
Opozorilo!
Oglasi v rubrikah obrtne storitve in poslovne storitve:
Na podlagi zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno oglasov neregistriranih
dejavnosti ne objavljamo! Oglasi v teh rubrikah
morajo vsebovati popoln naziv in naslov, ki smo ga
dolžni tudi objaviti!
Informacije: Barbara Peteros, tel. 01 5830 507.

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI MAREC 2017
PRISPEVKI
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA

najnižji
ZASEBNIK

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
prispevek

stopnja

919,10€
950,80€

58% PP 2016 (58% X 1.584,66)
ZZ - 60% PP 2016 (60% X 1.584,66)

Referenca

24,35%
SI19 DŠ-44008
PIZ - SI56 0110 0888 2000 003
13,45%
SI19 DŠ-45004
ZZ - SI56 0110 0888 3000 073
Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20% SI19 DŠ-43001
0,20%
SI19 DŠ-42005
Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030
PRISPEVKI SKUPAJ
DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE - individualno

najnižji
DRUŽBENIK
75% PP 2016 1.188,50€

najvišji
3,5 kratnik povprečne mesečne
bruto plače 2016

5.546,31€

223,80
127,88
1,84
1,84

289,40
159,86
2,38
2,37

355,36

1.350,53
745,99
11,10
11,09

454,01

2.118,71
osnova

1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke ZZ, če je bruto zavarovalna osnova nižja od 60% od PP za leto 2016 (60% x 1.584,66€)
2. ZASEBNIK: Najnižja osnova za ostale prispevke = 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€)
3. ZASEBNIK: Osnova za ostale prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 25%, vendar
najmanj do višine 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€ = 919,10€)
4. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 75% PP za leto 2016 (75% x 1.584,66€), prispevki skupaj: 454,01€

950,80 €
919,10 €

individualno

1.188,50€

5. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2016 (3,5 x 1.584,66€), prispevki skupaj: 2.118,71€

OLAJŠAVE
splošna olajšava

Znesek €

a) letni dohodek nad 12.570,89 €
b) letni dohodek nad 11.166,37 do 12.570,89 €
b) letni dohodek do 11.166,37 €
Posebna olajšava: 1. otrok
2. otrok
3. otrok
za druge vzdrževane družinske člane
za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta)
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

275,23 + 93,00
275,22 + 268,09
203,08
220,77
368,21

OBRTNIKI - POPOLDANCI

prehodni račun

sklic

akontacija davka na dejavnost

SI56 0110 0888 1000 030

SI19 DŠ 40002

PIZ nesreče pri delu

SI56 0110 0888 2000 003

SI19 DŠ 44008

SI56 0110 0888 3000 073

SI19 DŠ 45004

namen

ZZV pavšalni prispevek

skupna mesečna olajšava
€
275,23
368,22
543,32
203,08
423,85
792,06
203,08

Znesek €

Povprečna plača JANUAR 2017

Povprečna mesečna plača NOVEMBER - JANUAR 2017
Povprečna bruto plača (PP) 2016
Minimalna plača od 1.1.2015
Minimalna plača od 1.1.2017
Zajamčena plača

bruto
1.592,15 €
1.644,58 €
1.584,66 €
790,73 €
804,96 €
237,73 €

1.283,41
4.625,65
14.009,65
22.943,46

Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič E-mail: ivica.podgornik@ozs.si

DEJANSKI

PRAZNIKI

23
184

DELOVNI DNEVI MAREC 2017

0
0

SKUPAJ

23
184

DELAVEC

DELODAJALEC

KONTO

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

8,85%

SI56 DŠ-44008

Zdravstveno zavarovanje

6,36%

6,56% + 0,53%

SI56 DŠ-45004

Starševsko varstvo

0,10%

0,10%

SI56 DŠ-43001

Zaposlovanje, starševsko varstvo
SKUPAJ:

0,14%

0,06%

SI56 DŠ-42005

22,10%

16,10%

Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE

8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

DELOVNI DNEVI

PRISPEVEK

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€
Terenski dodatek - če prehrano organizira delodajalec je delavec upravičen do terenskega dodatka
Prevoz na delo (neobdavčeno po uredbi od 1.8.2008)
Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno po uredbi)
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)
Dnevnice za službeno pot v Sloveniji 6-8 ur
8-12 ur
nad 12ur

znesek
dohodnine €

2.436,92
5.086,16
9.504,70

(2.436,92+212,32)
(2.436,92+1.981,62)

STOPNJE PRISPEVKOV

neto
1.039,12 €
1.066,87 €
1.030,16 €

Vrsta izplačila

neto davčna osnova
do €
8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

(1.115,94+3.302,70)
(3.217,12+3.302,70)

32,43
33,24
65,67

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

neto davčna
osnova nad €

3.302,70
4.418,64
6.519,82
2.436,92
2.649,24)
4.418,54
2.436,92
2.477,03
2.819,09

skupna letna olajšava €

OBRAČUN UR

SKUPAJ

PODATKI O PLAČAH

letna olajšava €

5.546,31 €

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja

4,00 €
0,18 €
0,37 €

6,12 €
+ 0,76 €
4,49 €
0,18 €
0,37 €

798,64 €

1.114,51 €

6,20 €
8,50 €
17,00 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

4,90 €

MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE

neto davčna osnova nad
€

SKUPAJ
16%
+ 27% nad 8.021,34 €
+ 34% nad 20.400,00 €
+ 39% nad 48.000,00 €
+ 50% nad 70.907,20 €

668,45
1.700,00
4.000,00
5.908,93
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neto davčna
osnova do €
668,45
1.700,00
4.000,00
5.908,93

znesek
dohodnine €
106,95
385,47
1.167,47
1.911,96

SKUPAJ
16%
+ 27% nad 668,45 €
+ 34% nad 1.700,00 €
+ 39% nad 4.000,00 €
+ 50% nad 5.908,93 €

