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1. SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA BREZPOSELNIH V STAROSTNI SKUPINI OD
30 DO 49 LET

Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta
Na ministrstvu smo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravili "Novo
možnost" - to je nov program s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev
lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija
za zaposlitev znaša 5.000 evrov za polni delovni čas. Javno povabilo za
delodajalce je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.
Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni
skupini od 30. do 50. leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno
brezposelnost. Na voljo je 2,5 milijona evrov iz slovenskega proračuna.
V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih se bodo lahko vključili brezposelni, ki
so dopolnili najmanj 30 let in največ 49 let ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih
več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev.
Če bodo delodajalci zaposlili brezposelno osebo iz ciljne skupine javnega povabila za
polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR.
Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih,
na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. Delovno
razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo
zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni
delovnopravni zakonodaji.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12
mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so
samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.
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Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na
javno povabilo od 24. 8. 2016 od 10. ure. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih
sredstev, najkasneje do 10. 10. 2016.
Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program
lahko obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so
prijavljeni.
Podrobnejše informacije o javnem povabilu so dostopne na spletni strani Zavoda.
Vir: Povzeto po spletnih straneh Vlade Republike Slovenije [19.08.2016].

2. PLAČA ALI DRUGI PREJEMKI IN IZVRŠBA NA TRR – FIZIČNE OSEBE

Ponovno celotna minimalna plača
Novela ZIZ-J (ZIZ je kratica za Zakon o izvršbah) je določila, da se izvršba na TRR
omeji na 70% bruto minimalne plače. Ta je od 1.1.2015 znaša 790,73 EUR.
Novela ZIZ-K, ki velja od 4.8.2015 določa, da se izvršba omeji na 76% bruto
minimalne plače.
Tako da mora dolžniku po novem na računu po izvršbi ostati vsaj 600,95 EUR (prej
553,51 EUR).
Več o postopkih izvršbe lahko preberete v člankih o izvršbah.
V primeru izvršbe zaradi neplačane preživnine, je omejitev še vedno določena na
50% bruto minimalne plače ZIZ-K.
Če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po
zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja
dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za
dodelitev denarne socialne pomoči.
Po ZIZ-K Dolžnik to izkazuje dolžnik z javno listino pri izvrševalcu sklepa o izvršbi
(pri banki ali delodajalcu), kadar to ni mogoče, pa pred sodiščem z zahtevo za
odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe.
e-obrazec: Zahteva za odpravo nerpravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi
preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati
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Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči
mesec.
Banka lahko na te omejene prihodke poseže ("trga") po poteku enega meseca od
priliva.
Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev hkrati,
mora izvrševalec sklepa o izvršbi upoštevati omejitve za vsak posamezen mesec. Če
gre za izvršbo na TRR, mora biti v tem primeru jasno razvidno iz nakazila, da gre za
nakazilo prejemkov za več mesecev hkrati.

Izvršba na veteranski dodatek možna le še v primeru izvršbe zaradi preživnine
Po ZIZ-K Na prejemke vojnih invalidov iz naslova invalidnine, dodatka za posebno
invalidnost in invalidskega dodatka ter na prejemke vojnih veteranov iz naslova
veteranskega dodatka je možna izvršba samo za terjatve iz naslova zakonite
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in
sicer do polovice teh prejemkov.
Iz izvršbe so v celoti izvzeti tudi enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško
družino, ter sredstva, prejeta iz naslova vključevanja v storitvi za trg dela in zaradi
iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela.

Omejitve za zaračunavanje stroškov vodenje izvršbe
ZIZ-K določa tudi, da izvrševalci izvršbe (običajno so to banke) svojih stroškov, ki jih
imajo z izvršbo, ne smejo poplačevati ("trgati") iz prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe 101. člen ZIZ (socialna pomoč, veteranski dodatek, ...) niti ne iz 76% bruto minimalne
plače, ki mora ostati dolžniku.

Preživnina ima prednost pred ostalimi terjatvami
Še vedno velja (kot je to določila že novela ZIZ-J), da imajo izvršbe zaradi neplačane
preživnine, prednost pred ostalimi izvršbami.
Do novele ZIZ-J je veljalo, da se izvršbe poplačujejo po vrstnem redu, v katerem so
bile začete.
Več o postopku izterjave preživnine lahko preberete v članku: Kako izterjati
preživnino?.
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Plačilna lista je verodostojna listina
Novela ZIZ-J je določila tudi plačilno listo kot verodostojno listino (kar je predhodno
določil že spremenjeni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)).
Tako lahko delavec, ki mu je delodajalec izdal plačilno listo, ni pa mu poravnal
zneskov obračunanih na plačilni listi, vloži neposredno izvršbo, brez predhodne tožbe
na delovnem sodišču.
Več lahko preberete v članku: Kaj lahko stori delavec, ki ni dobil izplačane plače,
regresa, stroškov za prevoz,...?

Odlog izvršbe
ZIZ-J je določila, da lahko upnik odloži izvršbo največ za eno leto.
Upnik lahko predlaga podaljšanje odloga, vendar odlog skupno ne sme trajati dlje od
enega leta od izdaje prvega sklepa o dovolitvi odloga. Če upnik predlaga odlog za
več kot eno leto, se izvršba ustavi, upnik obdrži zastavno pravico na predmetu
izvršbe, sodišče pa ne razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi ali
sodnem registru oziroma že opravljenega rubeža premičnin.
e-obrazec: Predlog upnika za odlog izvršbe

Izvršba na podlagi menice
Menica je še vedno ena od verodostojnih listin, jo pa mora upnik v primeru vložitve
izvršbe (če sta upnik in dolžnik pravni osebi) na podlagi verodostojne listine, priložiti v
fizični obliki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ-J)).

Za katere izvršbe veljajo te spremembe?
Spremembe v noveli ZIZ-K veljajo za vse izvršilne postopke. Tudi za tiste, ki so bili
začeti pred uveljavitvijo novele.
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OBETAJOČE SE SPREMEMBE DAVČNE IZVRŠBE (Zakon o davčnem
postopku) –ZDAVP
S predlogom sprememb Zakona o davčnem postopku se razširijo tudi OMEJITVE
davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke, če dolžnik preživlja družinskega
člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu. Trenutno veljavna zakonodaja
določa, da se na denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini štejejo za
dohodek iz delovnega razmerja, mogoče poseči največ do višine dveh tretjin, tako,
da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne plače.
Po predlogu spremembe zakona bi poleg tega zneska bil upoštevan tudi znesek v
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa
zakon, za dodelitev denarne socialne pomoči. Takšne omejitve bi veljale tudi za
samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in
njegove družinske člane ali druge osebe, ki jih mora preživljati po zakonu.

3. OBDAVČITEV STORITEV PREVOZA MED FIZIČNIMI OSEBAMI (»prevozi org«)

Po zakonu o dohodnini – Zdoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v
zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila
dohodnine.
Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi vsako plačilo ali ugodnost v
zvezi z opravljeno storitvijo.
Tako velja: če fizična oseba opravlja redne vožnje na zahtevo iskalca prevoza
– torej vožnje, ki jih fizična oseba, če sopotnika ne bi bilo, ne bi opravila, se to
šteje za opravljanje pridobitne dejavnosti, za katero so predpisani tudi posebni
pogoji za opravljanje dejavnosti (registriranje kot sp ali druga oblika).
Če fizična oseba občasno ponudi prevoz drugi fizični osebi v smislu deljenja
zasebnih prevozov, ki jih fizična oseba tako ali tako opravi za osebne potrebe, pri tem
pa si s sopotnikom, s katerim sta stopila v stik po spletni strani/aplikaciji (»prevozi
org«), med seboj razdelita stroške prevoza, se tako dosežen dohodek OBDAVČI kot
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 3. Odstavku 38. Člena Zakona o
4. DOHODKI SODNIKOV V ŠPORTU

Izplačane nagrade sodnikom za sodelovanje na športnih tekmah se obravnavajo kot
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. Členu Zakona o dohodnini –
Zdoh-2. Posebni davek na določene prejemke pa se plačuje od izplačila nagrad in
povračil fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje na
prostovoljnih, ljubiteljskih športnih dejavnostih pod pogojem, da izplačila nagrad NE
PRESEGAJO 625€ LETNO!
Če dohodek na letni ravni presega zakonsko predpisani znesek se od CELOTNEGA
dohodka obračuna in plača posebni davek na določene prejemke!
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TO POMENI, DA ČE SE ZNESEK 625€ LETNO PRESEŽE SE PLAČA TUDI
POSEBNI DAVEK OD CELOTNEGA PREJETA ZNESKA, NE PA TUDI, DA DO
ZNESKA 625€ NI POTREBNO PLAČATI NOBENE DAJATVE!!!
5. TEMA MESECA: »OSEBNO DOPOLNILNO DELO«
Čeprav moram najprej napisati, da je vaš odziv na temo mesec »povsem v temi« , jo
nadaljujem, ker če vsaj preletite prispevek, se boste spomnili, kje poiskati odgovor,
ko se pojavi vprašanje ali dilema…. Upam, da boste pričeli odgovarjati na temo
meseca s predlogi in vprašanji kot pričakujem, saj kot zavezanci za davek MORATE
poznati davčne predpise…. Odgovornost je na vaši strani….NE POZABITE TEGA!
Za to temo meseca sem izbrala osebno dopolnilno delo, ker se večkrat srečujem z
vašimi vprašanji kaj to sploh pomeni in kaj med osebno dopolnilno delo sodi in kaj ne,
kako je obdavčeno, kako ga plačati….
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela
pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in
zelišča ter opravlja druga manjša dela, kot npr. izdelovanje izdelkov domače in
umetnostne obrti, opravlja občasne inštrukcije, prevajanje, lektoriranje itd. Podroben
seznam del, ki se štejejo kot osebno dopolnilno delo, je objavljen v prilogi 1 teh
obvestil.
Kdo lahko opravlja takšno delo?
Takšno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali pa
upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo
in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova.
Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju
koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v
preteklem koledarskem letu. Glede na podatek o tej plači za leto 2015 znaša ta limit
3.039,69€.
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora takšno delo priglasiti pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Priglasitev
se opravi po spletnem portalu AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila
ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega
portala AJPES.
Vrednotnica
Vrednotnico mora pridobiti naročnik dela, če gre za dela iz skupine A seznama del, ki
se štejejo kot osebno dopolnilno delo (občasna pomoč v gospodinjstvu, čiščenje,
pomoč pri kmetijskih delih, varstvo otrok, inštrukcije, prevajanje, izvajanje umetniških
oz. drugih kulturnih stvaritev ob zasebnih dogodkih in pomoč pri oskrbi hišnih živali).
V primerih iz skupine B seznama del, ki se štejejo kot osebno dopolnilno delo
(izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti, drugih izdelkov, ki niso
namenjeni zaužitju in so izdelani ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih,
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nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč, prodaja žita, apna ali oglja
pridobljenega na tradicionalen način), pa mora vrednotnico pridobiti izvajalec
osebnega dopolnilnega dela sam.
Vrednotnico je treba pridobiti pred začetkom opravljanja dela in velja za koledarski
mesec. Cena vrednotnice znaša 9 eur, pri čemer se 7 eur nameni za plačilo
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 eur pa za plačilo prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje. Vrednotnico se pridobi osebno na upravni enoti
ali prek spletnega portala e-uprava.
Poročanje
Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora finančni upravi polletno poročati o
doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela najpozneje do desetega
v mesecu po preteku polletnega obdobja (do 10 julija v tekočem koledarskem letu za
prvo polletje leta in do 10. januarja v koledarskem letu za drugo polletje preteklega
koledarskega leta) na obrazcu Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega
dopolnilnega dela, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.
Obdavčitev dohodka za opravljeno osebno dopolnilno delo
Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obdavčujejo kot dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja. Zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora enkrat
mesečno (do petnajstega dne v mesecu za dohodke, dosežene v preteklem mesecu)
vložiti obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero akontacije dohodnine od
dohodka iz drugega pogodbenega razmerja«. V tej napovedi napove vse dohodke, ki
jih je prejel v preteklem mesecu. Davčni organ mu bo mesečno izdal odločbo o višini
akontacije dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, ki je dohodek, zmanjšan za
normirane stroške v višini 10 % dohodka, pri zavezancu iz skupine B seznama del, ki
mora sam plačati prispevke z vrednotnico, pa tudi za znesek plačane vrednotnice.
Zavezancu se poleg normiranih stroškov kot zmanjšanje davčne osnove priznajo tudi
dejanski stroški prevoza in nočitve, če predloži dokazila (račune), da so mu ti stroški
nastali v zvezi z doseganjem dohodka iz osebnega dopolnilnega dela.
PRIMER IZRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE, če je posameznik v preteklem mesecu dosegel
dohodke iz naslova osebnega dopolnilnega dela iz skupine A seznama del v višini 1.000 EUR, pri tem
pa je imel za 50 EUR stroškov prevoza v zvezi z opravljanjem dela (vrednotnico je plačal naročnik
dela):
(1.000 EUR - 100 EUR - 50 EUR) X 25 % = 212,5 EUR davka oz. akontacije dohodnine.
Dohodek in akontacija se vštevata tudi v letno odmero dohodnine.
Povzeto po brošuri Furs: Davki 1,2,3
6. PREDVIDENE SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI IN DAVKA OD DOHODKA
PRAVNIH OSEB
Ministrstvo za finance je pripravilo spremembo dohodninske lestvice . Predlog spremembe
se nanaša na uvedbo dodatnega dohodninskega razreda med trenutnim 2. In 3.
dohodninskim razredom ter znižanje davčne stopnje zadnjih dveh dohodninskih razredov, in
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to iz 41% na 39% in iz 50% na 47%. V nadaljevanju sta predstavljeni zdaj veljavna
dohodninska lestvica:
Če znaša neto letna
davčna osnova v €
Nad
8.021,34
20.400,00
70.907,20

Znaša dohodnina v
€
Do
8.021,34
20.400,00
70.907,20

1.283,41
4.625,65
25.333,60

Nova dohodninska lestvica – predlog MINISTRSTVA ZA FINANCE:

Pripravila:
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka
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16%
+ 27% nad 8.021,34
+41% nad 20.400,00
+50% nad 70.907,20

