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VEZANE KNJIGE RAČUNOV 

OSTAJAJO 
 

Ministrstvo za finance je potrdilo, da uporabo vezanih 
knjig računov konec decembra ne bodo odpravili. 
Začasen ukrep, ki velja od začetka leta 2016, naj bi 
bil v veljavi do konca leta 2017, vendar ostaja za 
stalno.  
Malim podjetnikom zato ne bo treba kupiti davčnih 
blagajn in bodo račune še vedno lahko izpisovali 
ročno. 
Skoraj 18.000 zavezancev, od tega 12.000 stalno, ali 
petina še vedno izpiše račun ročno iz vezane knjige 
računov, ki jo pred uporabo potrdijo na finančni 
upravi. Konec leta bi morali tudi ti opustiti vezano 
knjigo in začeti uporabljati elektronsko povezavo s 
finančno upravo. 
FURS ugotavlja, da je delež uporabnikov vezane 
knjige računov še vedno precejšen, vendar je preko 
vezane knjige izdanih samo 0,3 odstotka vseh 
izdanih računov. To pomeni, da gre res za najmanjše 
zavezance, ki izdajajo relativno malo računov. 
Ugotavlja tudi, da na tem področju niso odkrili 
sistemskih nepravilnosti, kar pomeni, da ni razloga, 
da najmanjši zavezanci ne bi več imeli možnost 
izdajanja računov prek vezane knjige računov. 
Predvidena je še ena poenostavitev in sicer bo 
račune iz vezane knjige treba v informacijski sistem 
FURS prijaviti enkrat na mesec, ne vsakih deset dni 
kot velja zdaj. 
 
 

PREDVIDENE SPREMEMBE 

ZA NORMIRANCE 
Vlada spreminja sistem normirane obdavčitve 

Trenutno veljavni sistem ugotavljanja davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov za fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost se je prvič uporabil za 
davčno leto 2013. Istočasno je bil na novo uveden 
sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov za pravne osebe. Cilj je bil 
doseči dodatno administrativno razbremenitev malih 
poslovnih subjektov pri izpolnjevanju njihovih davčnih 
obveznosti ter povečanje njihove pravne varnosti v 
povezavi z večjo gotovostjo glede ugotavljanja 

davčne osnove. Način ugotavljanja davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov naj bi bil 
dostopen širšemu krogu davčnih zavezancev, 
odstotek normiranih odhodkov pa določen občutno 
višje (80%), zaradi česar naj bi bil sistem 
ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih 
odhodkov poslovno bolj sprejemljiv.  
Zdaj velja, da je po sistemu normiranih odhodkov 
lahko obdavčeni tisti, ki ima letno največ 100.000 € 
prihodkov oziroma 50.000 €, če ni nihče zaposlen za 
polni delovni čas. Petina prihodkov samostojnega 
podjetnika je  obdavčena po stopnji 20%, (državi se 
plača 4% prihodkov za davke in seveda socialna 
zavarovanja). Pravne osebe pa na petino prihodka 
plačajo 19% davka na dohodke pravnih oseb.  
Zdajšnji sistem je spodbujal podjetnike za obdavčitve 
po normiranih odhodki, saj se je število od konca leta 
2014, ko jih jer bilo  18.180  do sredine junija 2017 
povečal na 31.445 (približno tretjina vseh  
registriranih samostojnih podjetnikov je 
normirancev). 
 

Razlogi, zakaj vlada spreminja obdavčitev 
normirancev 
Vlada meni, da analiza sistema normiranih odhodkov 
in zaznave nadzornih organov kažejo, da nameni in 
cilji nadgradnje sistema normiranih odhodkov za 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in uvedba 
sistema normiranih odhodkov za pravne osebe, niso 
povsem doseženi ter da se sistem v veliki meri tudi 
zlorablja. Ugotovili so, da se sistem pri davčnih 
zavezancih pogosto uporablja kot instrument 
zniževanja davčnega bremena oziroma pri 
delodajalcih kot instrument zniževanja stroškov 
(primer: s.p. načrtuje 200.000 € prihodkov, štirje 
družinski člani odprejo vsak svoj popoldanski s.p., 
vsak od njih plača 2.000 € davka letno in plača še 
pavšalne prispevke v višini nekaj več kot 65€ 
mesečno, kar pomeni, da skupaj plačajo letno 
8.000€ davka in 3.120€ pavšalnih prispevkov, kar je 
zagotovo manj, kot če bi davek plačal po dejanskih 
prihodkih in odhodkih) .   
Analiza ministrstva je pokazala, da: 

 je za zavezanca za odločitev za vstop v sistem 
normiranih odhodkov ključen njegov celokupen 
položaj in ne samo nižji stroški administriranja 
oziroma nižja davčna obveznost; 

 je sistem nesorazmerno ugodnejši predvsem za 
zavezance, ki opravljajo določene storitvene 
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dejavnosti (nizki dejanski odhodki in manj 
zahtevno ter potrebno vodenje poslovnih knjig);  

 je sistem za zavezance za dohodnino z majhnim 
obsegom poslovanja, ki jim predstavlja opravljanje 
dejavnosti edini vir dohodka, relativno manj 
ugoden kot za zavezance z višjimi dohodki iz 
dejavnosti oziroma še z drugimi dohodki, ki se 
štejejo v sintetično obdavčitev; 

 sistem predstavlja eno izmed pomembnih 
spodbud za obsežen pojav nezakonitih praks na 
trgu dela (pravno formalno opravljanje dela preko 
samostojnega statusa, čeprav so prisotni vsi 
elementi delovnega razmerja); 

 sistem spodbuja prikrivanje prihodkov, verižno 
ustanavljanje podjetij preko različnih statusnih 
oblik oziroma drobitev opravljanja gospodarske 
dejavnosti preko več podjetij v lasti povezanih 
oseb in tudi namensko ustanavljanje podjetja za 
dosego davčno ugodne obravnave višjih 
prihodkov, in sicer vse s ciljem izpolnjevanja 
pogojev za vstop oziroma obstanek v sistemu 
normiranih odhodkov oziroma dosego ugodnejše 
davčne obravnave. 

Ministrstvo za finance predlaga spremembe sistema 
normiranih odhodkov v smeri večje učinkovitosti 
sistema z vidika administrativne poenostavitve za 
vse male poslovne subjekte ob vzpostavitvi čim bolj 
enakih pogojev za vstop v sistem ne glede na razlike 
med posameznimi zavezanci (osebni položaj, 
dohodkovni položaj) in večje pravičnosti obdavčitve 
oziroma zajezitve zlorab.  
 

Novi predlogi Ministrstva za finance za pavšalno 
obdavčitev 
Predlagane rešitve: 
1. spremembe višine normiranih odhodkov (namesto 

80% predvidoma 60%) 
2. obdavčitev samostojnih podjetnikov ne bo več 

20%,  temveč bo normiranec plačal davek glede 
na dohodninsko lestvico (večji bodo prihodki, višja 
bo stopnja davka);  

3. normiranec bo lahko uveljavljal olajšave (splošna 
olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane)   

4. dodatna olajšava za normirance z nizkimi prihodki 
(med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € 
do 13.316,81 €).  

 

Primer izračuna: 
Veljaven sistem obdavčitve normiranca: 

PRIHODKI 
NORMIRANI 
ODHODKI OSNOVA DAVEK 

13.000 10.400 2.600 520 

25.000 20.000 5.000 1.000 

70.000 56.000 14.000 2.800 

100.000 80.000 20.000 4.000 
 

Predlagan sistem obdavčitve normiranca: 

PRIHODKI 
NORMIRANI 
ODHODKI OSNOVA 

SPLOŠNA 
OLAJŠAVA OSNOVA DAVEK 

13.000 7.800 5.200 6.520 
 

0 

25.000 15.000 10.000 3.302 6.698 1.072 

70.000 42.000 28.000 3.302 24.698 6.087 

100.000 60.000 40.000 3.302 36.698 10.167 

Gospodarstvo vidi v spremembah več birokracije 
in višje davke  
Podjetniki so proti kakršnimkoli spremembam, ki bi 
zanje pomenile dodatna finančna in birokratska 
bremena. Takšen je odziv gospodarstva na predloge 
finančnega ministrstva za spremembe pavšalnega 
sistema, ki zvišuje davčno osnovo, davek bi plačali 
glede na dohodninsko lestvico, ki bi začele veljati 
leta 2018.  
Obrtno-podjetniška zbornica nasprotuje predlaganim 
spremembam, sistem obdavčitve pa bi morali zgolj 
nadgraditi in ga poenostaviti, ne pa dodatno zapletati 
in ga narediti nepreglednega.  Zaradi posameznikov, 
ki so zlorabljali sistem, torej ne gre spreminjati 
celotnega sistema. Pri tistih posameznikih, ki sistem 
zlorabljajo, pa bi svoje delo morala opravljati 
inšpekcija.  
V sedanjem sistemu obdavčitve je državi 
zagotovljeno, da bo davek iz dejavnosti, čeprav 
nizek,  plačan. Predvidena sprememba pa bo 
povzročila množičen  izstop  iz sistema  normirancev  
ter  prehod  na obdavčitev  po dejanskih  prihodkih  
in  odhodkih, s tem pa tudi prenašanje  morebitne  
davčne  izgube  v  prihodnja  davčna  obdobja. Poleg 
tega pa bo ta ukrep povzročil tudi zapiranje podjetij in 
posledično povečan obseg dela na črno. 
 
 

NOV NAPAD Z LAŽNIMI 

SPOROČILI V IMENU FURS 
SI-CERT (Slovenian Computer Emergency 
Response Team), nacionalni odzivni center za 
obravnavo incidentov s področja varnosti 
elektronskih omrežij in informacij,  je na spletni strani 
objavil informacijo o ponovnem napadu z virusi preko 
elektronske pošte, pri katerem se napadalci 
predstavljajo kot Finančna uprava Republike 
Slovenije. 

 
E- naslov pošiljatelja v sporočilih je ponarejen. Gre 
za ponavljajoč napad, ki se pojavi vsakih nekaj 
mesecev. Po odprtju datoteke Furs.xls v Excelu se 
prikaže obvestilo, da je za ogled dokumenta 
potrebno aktivirati makro. Makri v Office dokumentih 
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vsebujejo izvršljivo kodo, in so privzeto 
onemogočeni. 

Če uporabnik omogoči vsebino (klikne na gumb 
“Enable content” oz. “Omogoči vsebino”), se zažene 
koda v makru, ki preko zunanjega ukaza v 
powershellu na sistem iz nekega spletnega strežnika 
prenese dodatno kodo, jo odšifrira z vgrajenim XOR 
ključem in zažene. 
Uporabnikom, ki prejmejo tako sporočilo, svetujemo 
da ne odpirajo priloge. Sporočilo lahko posredujejo v 
analizo na naš el. naslov cert@cert.si (če je možno v 
izvirniku), nato pa ga izbrišejo. Administratorji poštnih 
strežnikov se lahko obrnejo na SI-CERT za pomoč 
glede zaznave in blokade takih sporočil. 
Vir: SI-CERT 

 

NOV NAPAD 

RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA 
 

SI-CERT, nacionalni odzivni center za obravnavo 
incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in 
informacij je na spletni strani objavil tudi opozorilo na 
nov izsiljevalski virus Petrwrap/Petya, ki je 27. junija 
2017 okužil večje število v Evropi, ni pa še podatkov 
o morebitnih okužbah v Sloveniji.  
Izsiljevalci uporabljajo za komunikacijo z žrtvami e-
naslov wowsmith123456@posteo.net, ki pa je že 
zablokiran. 
Virus še širi po elektronski pošti kot RTF priponka 
(ime oblike Order-20062017.doc), po okužbi pa 
skuša okužiti sisteme na lokalnem omrežju Windows, 
in ob ponovnem zagonu računalnika prikaže 
izsiljevalsko sporočilo. Plačilo odkupnine trenutno ni 
smiselno, saj je elektronski naslov napadalca že 
blokiran, s čimer je postopek odkupa šifrirnega ključa 
onemogočen. 
Žrtve izsiljevalskega virusa morajo sistem na novo 
postaviti iz varnostne kopije. V primeru, da varnostne 
kopije ni, se obrnite na SI-CERT po elektronski pošti 
na cert@cert.si. Po nekaterih informacijah naj bi 
okužba vsebovala tudi modul za krajo gesel in drugih 
avtentikacijskih podatkov, tako da žrtvam svetujejo 
preventivno menjavo vseh gesel, ki bi lahko bila 
odtujena. 
Po elektronski pošti se virus širi kot MS Office 
priponka z imenom Order-20062017.doc. 
Elektronsko sporočilo s tako priponko takoj izbrišite 
in priponke ne odpirajte! Računalnik se okuži šele, če 
odprete priponko in ne s tem, ko prejmete 
elektronsko sporočilo. 
Vir: SI-CERT 

MINIMALNA URNA 

POSTAVKA ZA ŠTUDENTSKO 

DELO 
Na podlagi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne 
postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 
(Ur.l.27/2017 z dne 2.6.2017) se bo 1. julija 2017 
zvišala minimalna bruto urna postavka  za 
študentsko delo. 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je 
vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. 
Od zneska na študentski napotnici se plačujejo: 

 prispevki za PIZ v višini 15,5%. 
Delodajalec na znesek na napotnici plača: 

 prispevek za PIZ v višini 8,85%, 

 prispevek za zdravstveno zavarovanje 
6,36%, 

 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v višini 0,53%, 

 koncesijsko dajatev v višini 16% in 

 dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00%. 
Urne postavke za opravljeno študentsko delo od 
vključno 1. julija dalje morajo biti obračunane 
najmanj po 4,61 € na uro bruto (doslej 4,53 €). 
 

PREDLAGANE SPREMEMBE 

DELOVNE ZAKONODAJE 
 

Vlada sprejela spremembe Zakona o inšpekciji 
dela in Zakona o urejanju trga dela.  
Spremembe obsegajo ukrepe proti prekarnosti na 
trgu dela oziroma za dostojno delo in ukrepe za 
hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. 
 

I.    Ukrepi proti prekarnosti na trgu dela in za 
dostojno delo 

Zadnja leta narašča obseg dela preko civilnih 
pogodb oziroma preko statusa samostojnega 
podjetnika. Minist 
rstvo za delo je za omejitev tega pojava pripravilo 
dokument »Za dostojno delo«, v katerem je 
analizirano stanje, predvsem pa nabor možnih 
ukrepov. V skladu z ugotovitvami v dokumentu 
predlog rešitev zajema preprečevanje nelegalne 
uporabe atipičnih oblik dela (strožji inšpekcijski 
nadzor). 
 

Spremembe Zakona o inšpekciji dela prinašajo: 

 Dodaten ukrep inšpektorjev ob ugotovitvi, da se je 
delo opravljalo na podlagi pogodb civilnega prava 
ob podanih elementih delovnega razmerja. Gre za 
pooblastilo inšpektorju za delo, da ob izdaji 
prepovedne odločbe izda še odredbo, da 
delodajalec delavcu v roku 3 delovnih dni vroči 
vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi 
(ustrezna mora biti ugotovljenemu dejanskemu 
stanju). S tem ukrepom se zasleduje 
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preprečevanje nelegalne uporabe atipičnih oblik 
dela. Delavec ima pravno varstvo v primeru 
neizročitve predloga pogodbe o zaposlitvi ali v 
primeru izročitve neustreznega predloga pogodbe 
o zaposlitvi. V kolikor delodajalec ne spoštuje 
odredbe inšpektorja, je predvidena denarna 
sankcija. 

 Možnost inšpektorja, da lahko z odločbo prepove 
opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa 
oziroma uporabo sredstev za delo do odprave 
nepravilnosti, če dvakrat v obdobju enega leta 
pravnomočno ugotovi, da delodajalec ni izplačal 
plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu. Pri 
tem novem ukrepu inšpektorja gre za prepoved 
opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa 
oziroma uporabe sredstev za delo v delu in 
obsegu, kjer so te nepravilnosti ugotovljene in ne 
pri celotnem poslovnem subjektu. S tem ukrepom 
zaostrujemo nadzor nad kršitvami v zvezi s 
plačilom za delo, ki so najpogostejše ugotovljene 
kršitve s strani inšpektorata od leta 2009 dalje. 
 

II.    Ukrepi za hitrejšo aktivacijo brezposelnih 
oseb 

Gospodarska rast, ki se odraža v rasti zaposlenosti, 
v kombinaciji z demografsko situacijo (upokojevanje 
številčnih generacij in vstop na trg dela manjših 
generacij) in ima za posledico pomanjkanje delovne 
sile, predvsem ustrezno usposobljenega kadra. 
 

Ključne spremembe Zakona o urejanju trga dela 
so: 

 Obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev 
zaposlitve že v času teka odpovednega roka, z 
namenom hitrejše aktivacije posameznikov pri 
iskanja nove zaposlitve. Zakon določa obveznost 
prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve 
najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročitvi 
odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga 
nesposobnosti. 

 Obveznost delodajalca za plačilo denarnega 
nadomestila za brezposelnost ob sporazumni 
prekinitvi delovnega razmerja; 

 Spodbuda za zaposlovanje nižje in srednje 
izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila. 
ZRSZ bo upravičencu, ki se bo v času 
upravičenosti do denarnega nadomestila zaposlil 
za polni delovni čas, do izteka pravice, a največ 
12 mesecev po zaposlitvi, izplačeval spodbudo v 
višini 20 odstotkov zadnjega izplačanega neto 
zneska denarnega nadomestila, pod pogojem 
ohranitve zaposlitve za polni delovni čas za 
celotno obdobje izplačevanja spodbude. 

 Postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz 
naslova aktivnega iskanja zaposlitve z namenom 
hitrejše aktivacijo brezposelnih oseb. Trenutno se 
brezposelno osebo preneha voditi v evidenci 
brezposelnih oseb ob prvi kršitvi obveznosti iz 
naslova aktivnega iskanja zaposlitve. V primeru 
prejemanja denarnega nadomestila pa hkrati s 
prenehanjem vodenja v navedeni evidenci izgubi 

tudi pravico do le-tega. Predlog spremembe 
zakona določa, da bi se takšna oseba prenehala 
voditi v evidenci iskalcev zaposlitve ob drugi 
kršitvi obveznosti iz naslova aktivnega iskanja 
zaposlitve, denarno nadomestilo pa bi se 
posamezniku namesto takojšnjega prenehanja 
pravice ob prvi kršitvi znižalo za 30 odstotkov 
(najmanj 350 evrov bruto), prenehalo pa ob drugi 
kršitvi. 

Vir: MDDSZ 

 

PREDLOG DAVČNIH 

UKREPOV 2017 

 
Ministrstvo za finance je pripravilo nabor ukrepov na 
davčnem področju, od katerih bi nekateri stopili v 
veljavo že letos, nekateri pa z januarjem 2018. 
Predlagani so naslednji ukrepi: 
1. Prestrukturiranje davčnih bremen ( novela ZDoh-

2, novela ZDDPO-2 in podaljšanje sheme, ki ureja 
davek na tonažo) 

2. Izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev 
in zmanjšanje administrativnih bremen (novela 
ZDavPR) 

3. Zniževanje stroškov, povezanih s plačevanjem 
dajatev z namenom izboljšanja poslovnega okolja 

 

1. PRESTRUKTURIRANJE DAVČNIH BREMEN  
 

a) Nadgradnja sistema normiranih odhodkov 
Cilji: večja učinkovitost in pravičnost sistema, 
zmanjšanje negativnih vplivov, ki se odražajo 
predvsem na trgu dela, krepitev preventivnih oz. 
odvračalnih rešitev proti zlorabam 
Predlog: 

 povratek v sintetično obdavčitev (priznavanje 
olajšav, vezanih na osebne okoliščine, in 
upoštevanje progresivne lestvice; nadgrajeni 
sistem bo ugodnejši za zavezance, ki vstopajo 
v svet podjetništva oz. dosegajo nizke 
dohodke) 

 prenova mehanizmov proti zlorabam 
(povezane osebe, obvezen izstop iz sistema, 
določitev zgornje  meje pri upoštevanju 
normiranih stroškov) 

 znižanje obsega normiranih stroškov 

 poenotenje davčne obravnave nastopajočih 
izvajalcev in športnikov (nerezidenti/rezidenti) 

 

b) Sprememba obdavčitve dohodkov iz 
delovnega razmerja s tujim elementom 
Cilji: izboljšanje konkurenčne slike Slovenije, 
povečati meddržavno in (med)institucionalno 
mobilnost raziskovalcev in znanja 
Predlog: 

 dodatno zmanjšanje davčne osnove (20 % 
plače zavezanca oz. na letni ravni ne več kot 
12.000 €) 
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 upravičenci (napoteni v in iz Slovenije, 
raziskovalci, izmenjava zaposlenih med 
povezanimi družbami) 

 pogoji: vsebinska opredelitev upravičencev, 
časovni pogoj, oddaljenost od ozemlja 
Slovenije, rezidentstvo 

 

c) Spremembe v zvezi z davčno obravnavo 
povračil stroškov, povezanih z napotitvami 
Cilj: davčna izenačitev kratkotrajnih napotitev s 
službenimi potmi (op. v nasprotnem primeru bi 
obstajalo tveganje obdavčitve vseh povračil 
stroškov za službene poti), omejiti tveganje 
neugodnih posledic, ki bi lahko nastopile z 
začetkom uporabe Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev (1. januar 2018) 
Predlog: 

 za službeno potovanje se za davčne namene 
šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki 
traja neprekinjeno do največ 30 dni – 
posledično se povračila stroškov ne vštevajo v 
davčno osnovo 

 

d) Spremembe na področju dodatne splošne 
olajšave 
Cilj: odprava „stopničavosti“ dodatne splošne 
olajšave in s tem pravičnejša obravnava 
zavezancev v podobnem položaju, obstoječi 
zavezanci, ki so bili upravičeni do dodatne 
splošne olajšave, ne bodo utrpeli negativnega 
učinka, bodo pa številni, ki prejemajo (naj)nižje 
dohodke, na boljšem 
Predlog: dodatna splošna olajšava, določena 
linearno v odvisnosti od dohodka (med 
dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € do 
13.316,81 €) 
Po veljavni splošni dohodninski olajšavi pri tistih z 
nizkimi dohodki že manjše zvišanje plače lahko 
pomeni izgubo olajšave, kar bi uredili z uvedbo 
dodatne splošne linearne olajšave. Ta bi bila 
določena linearno v odvisnosti od dohodka med 
dohodkovnima mejama od 11.166,37 do 
13.316,81 evra. 
 

 

 

e) Spremembe zaradi prehoda na MSRP 9 – 
finančni instrumenti 
Cilj: zagotovitev sistemske konsistentnosti 

Predlog: vključitev vseh učinkov prevrednotenj in 
prerazvrstitev finančnih instrumentov v davčno 
osnovo 

 

f) Spremembe na področju trošarinske politike  
Cilj: zagotavljanje konkurenčnosti s sosednjimi 
državami, zasledovanje ciljev ekonomske in 
okoljske politike 
Predlog: sprememba razmerja med trošarino na 
bencin in dizel 

 

2. IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI POBIRANJA 
JAVNIH DAJATEV IN ZMANJŠANJE 
ADMINISTRATIVNIH BREMEN  

 

a) Spremembe na področju Zakona o davčnem 
potrjevanju računov 
Cilji: administrativno ugodne rešitve za male 
davčne zavezance 
Predlogi: 

 uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi po 
prehodnem obdobju (t.j. od 31. 12. 2017 
naprej) 

 podaljša se rok za naknadno sporočanje 
podatkov o računih izdanih iz VKR na način, da 
se davčnemu organu lahko poroča enkratno za 
cel pretekli mesec 

 

b) Mednarodno ukrepanje za povečanje 
učinkovitosti in transparentnosti pri 
obdavčenju ter prenosi ukrepov v domačo 
zakonodajo 

 transparentnost: učinkovito administrativno 
sodelovanje in poročanje 

 preprečevanje izogibanja davkom: splošna in 
ciljana pravila ter ukrepi 

 pošteno obdavčenje: lista nekooperativnih 
držav 

 implementacija BEPS, zlasti štirih minimalnih 
standardov 

 ukrepi za izogibanje dvojnega obdavčevanja in 
ukrepi za preprečevanje zmanjševanja davčne 
osnove in preusmerjanja dobička 

 

3. ZNIŽEVANJE STROŠKOV PRI PLAČEVANJU 
DAVKOV  

 

a) Nižji stroški, povezani z izpolnjevanjem 
davčnih obveznosti 
Cilj: plačevanje davkov z nižjimi oz. brez provizij, 
kar bo davčnim zavezancem omogočilo nižje 
stroške, povezane z izpolnjevanjem davčnih 
obveznosti 
Predlogi: 

 uporaba spletnih plačil oziroma sistema UJP e-
plačil za davčne zavezance, ki so vključeni v 
sistem eDavkov 

 plačilo dela provizije za plačevanja davkov pri 
bankah ali za (so)uporabo sodobnih načinov 
plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni 
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avtomati), ki jih banke zagotavljajo svojim 
komitentom 

Davčni zavezanec bo razbremenjen stroškov 
bančnih provizij (z uporabo sistema UJP, ki 
omogoča plačilo s plačilnimi in kreditnimi 
karticami ali prek spletnega bančništva in 
sistema mobilne telefonije). Z vključitvijo bo 
promoviran sistem UJP, financiran s črpanjem 
kohezijskih sredstev. S plačilom samo 
določenega dela provizije se davčne zavezance 
spodbuja k vključitvi v sistem eDavkov in s tem 
k uporabi brezplačnega načina plačevanja prek 
sistema UJP 

Vir: MF 
 
 

NAPAKE PRI REK-1 

OBRAZCIH 
 

Obveščanje delodajalcev o napakah na delu 
REK-1 obrazca, namenjenega oblikovanju 
pokojninske osnove  
Za delavce v delovnem razmerju se od 1. 1. 2016 na 
obračunih davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcih) 
poročajo tudi podatki, potrebni 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.  
Za dohodke, ki se nanašajo na obdobja po 1. 1. 
2017, delodajalci podatkov o osnovah za svoje 
zaposlene ne bodo več poročali na obrazcih M-4, 
pač pa le na REK-1 obrazcih, saj podatke za delavce 
v delovnem razmerju na ZPIZ posreduje FURS na 
podlagi podatkov iz REK-1 obrazcev.  
V okviru nadzora nad podatki, ki se na REK-1 
obrazcih nanašajo na oblikovanje prijav o osnovah, 
bo zavod periodično (mesečno) pošiljal obvestila 
delodajalcem o ugotovljenih napakah v sistemu 
eVročanja preko portala eDavki. Obvestila o 
napakah se bodo delodajalcem vročala osebno; 
delodajalci bodo na podlagi digitalnega potrdila 
pripravljene dokumente prevzeli v osebnem portalu 
eDavki.  
Zavod bo po enaki poti obveščal tudi tiste 
delodajalce, ki REK-1 obrazcev za posamezni mesec 
niso oddali.  
FURS do 10. v mesecu posreduje podatke iz 
predloženih REK-1 obrazcev za predpretekli mesec 
in do 20. v mesecu tudi podatke o plačilu prispevkov.  
Obvestila bo zavod delodajalcem poslal prvič v 
mesecu juniju 2017, in sicer za podatke, ki so bili na 
REK-1 obrazcih posredovani ob izplačilu plač za 
obdobje od januarja do marca 2017. Nato bo zavod 
zavezancem redno, to je mesečno za predpretekli 
mesec pošiljal obvestila o napakah. 
Za vse informacije, ki se nanašajo na poročanje 
podatkov, potrebnih za oblikovanje prijave podatkov 

o osnovah in sprememb teh podatkov za osebe v 
delovnem razmerju (rubrike M01 – M10 na REK-1 
obrazcu), je pristojen ZPIZ.  
Zavezanci, ki preko sistema eDavki  od ZPIZ 
prejmejo obvestilo v zvezi z napakami v podatkih, ki 
so namenjeni oblikovanju pokojninske osnove (polja 
M) na oddanih REK-1 obrazcih, vprašanja v zvezi z 
odpravo napak naslovijo na ZPIZ in ne na FURS. 
Pomoč in informacije: ZPIZ, tel.: 01 474 56 92 ali 
elektronski naslov: napake.REK@zpiz.si. 
Vir: ZPIZ 
 
 

VEČJA TRANSPARENTNOST 

PODATKOV O 

GOSPODARSKIH DRUŽBAH  
Vlada je začetek junija sprejela besedilo sprememb 
Zakona o sodnem registru, ki določa večjo 
transparentnosti podatkov o gospodarskih družbah in 
drugih pravnih osebah, ki se vpisujejo v sodni 
register in delujejo v pravnem prometu. 
Predlog zakona daje pravno podlago za vzpostavitev 
sistema povezovanja poslovnih registrov na ravni 
držav članic EU na enem mestu, prek katerega bo 
mogoče brezplačno vlagati poizvedbe o družbah in 
podružnicah v drugih državah. Sistem bo zagotavljal 
ažurno izmenjavo podatkov med poslovnimi registri 
ter prek spletnega iskalnika na evropskem portalu e-
pravosodje posameznikom omogočal dostop do 
informacij in nekaterih dokumentov. 
Drug sklop sprememb, ki jih prinaša novela, se 
nanaša na prenovo sistema »Vse na enem mestu – 
VEM«. Prenova bo izvedena skupaj s spremembo 
Zakona o Poslovnem registru Slovenije, na podlagi 
katerega se bo »sistem VEM« preimenoval v »sistem 
za podporo poslovnim subjektom«.  
Predlog zakona vsebuje še nekatere druge rešitve, ki 
bodo zagotovile skladnost ureditve sodnega registra 
z drugimi predpisi. Tako se določbe o elektronskem 
vročanju in elektronskem podpisu usklajujejo z 
ureditvijo v pravdnem postopku, ureditev glede 
poimenovanja uradniških delovnih mest pa se 
usklajuje z Zakonom o sodiščih. 
Zasnove spletnih strani sodnega registra se bodo 
dopolnile z dodatno funkcionalnostjo, in sicer bodo 
uporabnikom spletnih strani omogočile dodaten 
način dostopa do podatkov o tem, pri katerem 
subjektu vpisa v sodni register nastopa posamezna 
fizična oseba kot ustanovitelj, družbenik, zastopnik 
ali član organa nadzora subjekta vpisa.  
Po novi ureditvi bo za zakonsko skladnost vsebine 
listin, ki se objavijo na spletnih straneh agencije, 
poleg sodišča odgovarjal tudi notar, ki je oseba z 
javnimi pooblastili in zanj velja večja skrbnost. 
Vir: MP 
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REGISTER RAČUNOVODSKE 

POKLICNE SKUPINE 
 
Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine 
poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno 
skupino k vpisu v register. Vpišejo se lahko 
posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s 
Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih 
nazivov v računovodski poklicni skupini.  
Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine 
je bil ustanovljen z namenom spodbujanja strokovne 
usposobljenosti, krepitve poklicne etike v 
računovodski stroki in izboljšanja javne podobe 
poklicne skupine.  
V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, 
strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki 
sistematično presojajo računovodske podatke: 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, 
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, 
Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za 
računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za 
javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev 
Slovenije, Visoka šola za računovodstvo, Zbornica 
računovodskih servisov in Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije.  
  
Vpis v register poteka v elektronski obliki na spletni 
strani odbora in je brezplačen.  
Povezava na spletno stran odbora za poenotenje 
računovodske poklicne skupine http://www.oprps.org/ 
Vir: MF 

 

ZAHTEVE ZA PROST 

PRETOK BLAGA IN 

STORITEV 
 

Prevozniki bodo evropski komisarki za promet 
Violeti Bulc predstavili zahtevo za prost pretok 
blaga in storitev 
Slovenski prevozniki združeni v sekciji za promet pri 
OZS in hrvaški prevozniki ugotavljajo, da je v obeh 
državah prisotna nelojalna konkurenca in da se 
problemi prevoznikov, povezanih z administrativnimi 
ovirami zaradi prijav prevozov, rešujejo prepočasi.  
Evropski komisarki Violeti Bulc bodo predstavili 
zahtevo za prost pretok blaga in storitev. Tako 
slovenski kot hrvaški prevozniki si prizadevajo za 
takšno zakonodajo, ki bo sektor transporta uredila 
celostno. Storitev mednarodnih prevozov ne gre 
enačiti z ostalimi storitvami, ki se opravljajo v tujini. 
Voznik, ki opravlja mednarodne prevoze, ne more biti 
napoten delavec, kot je na primer gradbinec, ki svojo 
storitev opravlja v tujini. Poleg Francije, Nemčije, 
Avstrije, Italije, Nizozemske, ki tuje prevoznike že 
obravnavajo kot napotene delavce, se spremembe 

na področju mednarodnih prevozov obetajo tudi v 
Španiji in ostalih evropskih državah.  
Prevozniki se prav tako ne strinjajo s predlogom 
Bulčeve iz novega mobilnostnega svežnja, ki 
predvideva opuščanje sistema vinjet in ponovno 
uvedbo cestnin. Slovenski, hrvaški in madžarski 
prevozniki se bodo predvidoma julija sestali z 
Bulčevo ter predstavili aktualne težave v 
prevozniškem sektorju. 
 

RAZPIS GARANCIJ ZA 

BANČNE KREDITE 
V uradnem listu št.31/2017 z dne  23.6.2017 je bil 
objavljen Javni razpis garancij za bančne kredite 
mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru 
Regijske garancijske sheme v Goriški regiji. 
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: 
Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, 
Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava. 
Garancije so namenjene za začetne investicije v 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 
povezana z vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na 
proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju 
prej ni proizvajala ali bistveno spremembo 
proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti in 
obratna sredstva. 
 

Upravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči:  

 stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, 
stroške komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa 
objekta, 

 stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos 
tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja,  

 stroški obratnih sredstev, stroški najema 
poslovnih prostorov in opreme,  

 stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,  

 stroški priprave in izdelave razvojne in 
investicijske dokumentacije ter študije in projektne 
dokumentacije za pripravo projektov 
gospodarske, turistične in podjetniške 
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,  

 bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej, 

 stroški pridobivanja intelektualnih pravic.  
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali 
od 1. 1. 2017 naprej. 
 

Višina garancije 
Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 
80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek 
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kredita je 8.000 €, najvišji pa 500.000 € za investicije 
in 200.000 € za obratna sredstva. RGS deluje po 
principu de minimis. Obrestna mera in stroški 
odobritve ter vodenja so različni po posameznih 
bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 
mesečni EURIBOR). 
Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 
16.5.2018. 
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije o 
razpisu so na voljo na spletni strani Razvojne 
agencije ROD: http://www.ra-
rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=19
1&Itemid=146 

Informacije: ROD od 8.00 do 15.00 ure na tel. št. 05/ 
365 36 02. 
 

POSLOVNO SREČANJE NA 

MOS 2017 
Obrtno-podjetniška zbornica v času MOS 2017, 
Mednarodnega obrtnega sejam ( Celje 12.-
17.9.2017) v sodelovanju z Advantage Austria 
Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN, 
organizira  mednarodno poslovno srečanje, ki bo  v 
 

četrtek, 14. septembra 2017, v Modri dvorani 
Celjskega sejmišča. 

   

Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki 
delujejo na področju: 

- Obnovljivih virov energije 
- Okoljskih tehnologij 
- Gradbeništva 
- Kovinske industrije 
- Lesne industrije 
- Elektro industrije 
- Plastike 
- Logistike 
- Prehrambene industrije 

Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno. 
Potrebno pa je narediti registracijo preko spletne 
aplikacije https://www.b2match.eu/slovenia2017.  
Rok za prijavo je 10. september 2017. 
 

 SEKCIJE 
 

PREVOZNIKI 

 

Zahtevki za vračilo preveč plačanih novih in 
rabljenih tovornih vozil 
 

Kot je bilo že v prejšnjem glasilu napisano, lahko 
prevozniki, ki so v letih od 1997 do 2011 kupili 
tovorna vozila nekaterih zvenečih evropskih 
blagovnih znamk (MAN, Volvo/Renault, Daimler, 
Iveco in DAF) zaradi kartelnega dogovarjanja in 
kršitve protimonopolnih pravil EU pri prodaji, 
zahtevajo vračila preveč plačanih tovornih vozil. 

OZS je prejela dodatno obvestilo v zvezi z dajanjem 
zahtevkov za preplačana tovorna vozila nad 6 ton 
največje dovoljene teže. Tako je možno oddati 
zahtevke za vračilo tudi za rabljena tovorna vozila, 
kupljena od začetka januarja 1997 do konca januarja 
2011. Zahtevek za se odda preko spletne strani  
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-
small-business-slovenia. 
Do sedaj je zahtevek oddalo preko 400 podjetij, ki so 
prijavila že okrog 2000 tovornih vozil. 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo spremljala 
dogajanja v zvezi s pogajanjih in bo tiste, ki se boste 
vpisali o rezultatih tudi obveščala. 

Informacije: bojan.pecnik@ozs.si 
 

Dovoljenje za prevoz v času prepovedi vožnje 

Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji v 10. členu (Ur.l. št. 75/11) med drugim 
določa, da sme biti v času prepovedi prometa vozilo 
v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste, 
navedenem v tej odredbi, le, če ima prevoznik pisno 
dovoljenje DRSC.  
Dovoljenje DRSC  izda na podlagi pisne vloge 
prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti drugače 
kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka 
materialne škode, ki je prevoznik ni mogel predvideti. 
 

Nemčija 

V Nemčiji se spreminja način prijave voznikov 
vezano na napotitev (končni rok 30.6. 2017), in sicer 
ne bo več prijav/najav preko fax-a, ampak preko 
spletnega portala https://www.meldeportal-
mindestlohn.de/   preko katerega je že od 1.1.2017 
možno oddajati prijave napotitev za voznike.  
Na voljo je kratek priročnik v prilogi kako narediti 
prijavo ( dobite ga na OOZ Idrija).  
 

Hrvaška 

Podjetje DKV Euro Service je prvi mednarodni 
ponudnik, ki omogoča poplačniško plačevanje 
hrvaške cestnine avtocestnega omrežja HAC in ARZ. 
S tem omogoča uporabnikom, da se izognejo dolgim 
čakalnim vrstam in zmanjšajo stroške. Uporabniki 
DKV si lahko zagotovijo elektronsko tablico za vozila 
nad 3,5 tonami dovoljene skupne mase in za 
avtobuse. S tem lahko prejmejo do 35,43 % popusta, 
ki ga nudi upravljalec. Poleg tega lahko na 
cestninskih postajah uporabljajo tudi pasove ENC 
(elektronička naplata cestarine), kar prihrani čas. 
Na Hrvaškem morajo cestnino plačati vsa vozila. 
Plačilo cestnine za vozila v kategorijah III in IV se 
lahko plača preko DKV. S pomočjo kartice DKV se 
na prodajni točki hitro in enostavno registrirate ter 
kupite elektronsko tablico, ki jo takoj namestite v 
vozilo. Račun, ki ga prejete od DKV, vsebuje jasne 
specifikacije vseh zaračunanih cestnin. 
Informacije:https://www.dkv-euroservice.com/sl/storitve/cestnina/  
ali pokličite 07/4905-552. 
 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146
https://www.b2match.eu/slovenia2017
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-small-business-slovenia
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-small-business-slovenia
mailto:bojan.pecnik@ozs.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3206
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/
https://www.dkv-euroservice.com/sl/storitve/cestnina/
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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: 

 osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in 
zaposlovanje za leto 2017 je od februarja dalje 

919,10€  (58 % povprečne plače (PP) 2016 x 
1.584,66€)  

 osnova za prispevek za zdravstveno zavarovanje 
(ZZ) je 950,80€ ( 60 % povprečne plače PP 2016)     

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€ in sicer 
8,31€ (povprečna plača oktober 2016 =  
1.567,99€ x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 
24,93€ (25% povprečne plače oktober 2016 = 
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.   

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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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 do marca (plačilo do 
20.4.2017) so bili 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 Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 33,24€ od 1.1.2017 
 

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 : 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 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€). 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE 

OSEBE 
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 €).  
 

 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za april 2017 je znašala 1.591,01€, neto  
plača pa 1.038,05€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
april 2017  je znašala 1.597,06€, neto 1.041,82€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar 
– april 2017  je znašala 1.598,68€, neto 1.042,72€.  
  

LETOVANJE 
OOZ Novo mesto ima na voljo hišico v Moravskih 
Toplicah,  hišico v Termah Olima in stanovanje v 
Dobrni, v katerih imajo še nekaj prostih mest v juliju 
in avgustu. Bivanje je tedensko (od nedelje do 
nedelje), vikend ali po dnevnih.  

Počitniški objekt Cena najema/nočitev 

Počitniška hišica  Terme 
Olimia - Podčetrtek 

25 € 
30 € (julij, avgust,počitnice med letom) 

Počitniška hišica  Terme 
Moravske Toplice  

25 €  
30 € (julij, avgust, počitnice med letom) 

Stanovanje Terme 
Dobrna  

12 € (Cena enaka skozi vse leto) 

V ceno ni vštet 9,5%  DDV. 
Na cene nudijo še dodatni 10 % popust ob predložitvi 
kartica Mozaik podjetnih.  
Kopalne karte niso vključene v ceno, vendar na 
osnovi napotnice zbornice priznajo naslednje 
popuste:  

 V Termah Olimia in Moravske Toplice 10 % 
popust pri nakupu kart za kopanje in savno.  

 V Dobrni od ponedeljka do četrtka, 30 % popust 
pri nakupu za kopanje in 20 % popust za savno, 
od petka do nedelje in praznike pa 20 % pri 
nakupu kart za kopanje in 10 % popust pri nakupu 
kart za savno 

 

Informacijo o zasedenosti: http://ooz-
novomesto.si/zasedenost-pocitniskih-kapacitet/ 
Rezervacija termina: Ksenija OOZ Novo mesto, tel. 
07 33 71 580 ali e-pošta: ksenija.klobucar@ozs.si.  

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
file:///C:/Users/OZ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/00RK633Z/Akcija%20za%20spletno%20stran.docx
file:///C:/Users/OZ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/00RK633Z/Akcija%20za%20spletno%20stran.docx
mailto:ksenija.klobucar@ozs.si
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IZ URADNEGA LISTA 
 

29 9.6. 
Zakon o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe 

tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A) 

30 16.6. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

izvajanju Zakona o davčnem postopku 

30 16.6. 
CERKNO - Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in 

nagradah Občine Cerkno 

30 16.6. 

IDRIJA - Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas 

GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza) 

33 30.6. Poročilo o gibanju plač za april 2017 

 

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 

 
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. 
 

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

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji
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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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI JUNIJ 2017 
PRISPEVKI 

ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 
najnižji  

ZASEBNIK 

najnižji 

DRUŽBENIK 
najvišji 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 58% PP 2016 (58% X 1.584,66)                   919,10€                         

ZZ - 60% PP 2016 (60% X 1.584,66)          950,80€ 

75% PP 2016    1.188,50€                         

 

3,5 kratnik povprečne mesečne 

bruto plače 2016                                             

5.546,31€ prispevek stopnja Referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 223,80 289,40 1.350,53 

ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 127,88 159,86 745,99 

Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 1,84 2,38 11,10 

Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 1,84 2,37 11,09 

PRISPEVKI SKUPAJ  355,36 454,01 2.118,71 
 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno 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€) 950,80 € 

2. ZASEBNIK: Najnižja osnova za ostale prispevke = 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€) 919,10 € 

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€) 
individualno 

4. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 75% PP za leto 2016 (75% x 1.584,66€), prispevki skupaj: 454,01€ 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€ 5.546,31 € 
 

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 (dijaka ali študenta)   2.477,03   
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje   2.819,09   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 
namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  JUNIJ 2017 22  22 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176  176 

PIZ nesreče pri delu 
SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,01      

ZZV pavšalni prispevek 
SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 33,24      

SKUPAJ 66,25      

PODATKI O PLAČAH                   bruto   neto  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača APRIL 2017 1.591,01 € 1.038,05 €  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR - APRIL  2017 1.597,06 € 1.041,82 €  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna mesečna  plača  FEBRUAR -APRIL  2017 1.598,68 € 1.042,72 €  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2016 1.584,66 € 1.030,16 €  Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Minimalna plača od 1.1.2015 790,73 €  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2017 804,96 €  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Zajamčena plača 237,73 €  Dohodnina LESTVICA  SI19 DŠ-40002 

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 € 1.113,71 € 

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 € 

    

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE  MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad € 

neto davčna osnova 

do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 neto davčna osnova nad 

€  

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 8.021,34  16%   668,45  16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27%  nad 8.021,34 €  668,45 1.700,00 106,95 + 27%  nad 668,45 € 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34%  nad 20.400,00 €  1.700,00 4.000,00 385,47 + 34%  nad 1.700,00 € 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39%  nad 48.000,00 €  4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39%  nad 4.000,00 € 

70.907,20  22.943,46 + 50%  nad 70.907,20 €  5.908,93  1.911,96 + 50%  nad 5.908,93 € 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si

