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AKTUALNO 
 

VABILO NA 40. OBLETNICO 

ZBORNICE 
 

Junija 1977 so idrijski obrtniki na ustanovni 

skupščini dobili Združenje samostojnih 

obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov 

občine Idrija  

Ob 40-letnici ustanovitve Območne obrtno-
podjetniške zbornice Idrija vabimo obrtnike in 
podjetnike na prireditev s podelitvijo jubilejnih 
priznanj obrtnikom in podjetnikom, ki več kot 20 let 
opravljajo dejavnost. Prireditev bo v 
 

sredo, 8.novembra 2017 ob 19.uri v Mestnem 

muzeju Idrija 

Vabljeni! 
 

BISTVENIH SPREMEMB ZA 

NORMIRANCE NE BO 
 

Vlada je konec septembra sprejela paket davčnih 
zakonov, ki s spremembo Zakona o dohodnini ne 
prinaša večjih sprememb za normirance 
Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca ostanejo 
normirani odhodki v višini 80% prihodkov, predlog 
zakona vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. pri ugotavljanju prihodkov, ki pomenijo zgornjo 
mejo za možnost ugotavljanja davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, je določen 
nov primer, v katerem se prihodku zavezanca 
prištejejo tudi prihodki povezanih oseb; 

2. določen je pogoj za obvezen izstop iz sistema, ko 
zavezanec v dveh zaporednih preteklih letih 
dosega povprečje prihodkov, ki presega znesek 
150.000 €. Nov pogoj zavezancu omogoča, da 
lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih 
predhodnih letih skupno do 300.000 € prihodkov.  

3. višina normiranih odhodkov se omeji tudi z 
absolutno višino, in sicer ti ne morejo biti višji od 
40.000 € (popoldanci) ali ne morejo biti višji od 
80.000 € za zavezance z vsaj eno zavarovano 
osebo pri zavezancu v tekočem davčnem letu za 
polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet 
mesecev.  

PRIZNANJE PODJETNIH TALENTOV 

ZA IDRIJSKI SMART OPTOMETRY 
 

Prvo mesto na MOS med Podjetnimi talenti 
mladim idrijskim podjetnikom za izdelek 
AmblyoPlay, interaktivno terapijo vida za otroke z 
lenim očesom 
Na jubilejnem 50. mednarodnem sejmu obrti in 
podjetnosti (MOS) v Celju, so podelili priznanja 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), 
Celjskega sejma, Mestne občine Celje, Celjski sejem 
pa je podelil tudi priznanja najboljšim izmed Mosovih 
mladih podjetnih talentov.  
Celjski sejem mladim podjetjem, novincem omogoča, 
da predstavijo svoje ideje. Med prijavljenimi 
strokovna komisija iz kompetentnih strokovnjakov 
izbere deset najboljših, ki  se na MOS-u brezplačno 
predstavijo in navežejo prve poslovne stike, dobijo 
nove informacije.   
Na razpis se je prijavilo rekordno (preko 40) 
podjetnikov in podjetij, katerih lastniki so morali bili 
mlajši od 35 let, podjetnik oziroma skupina je morala 
biti najmanj 25 % lastnik podjetja in podjetje ni smelo 
biti starejše od treh let.   
V ožji izbor je komisija izbrala 10 podjetij, ki so se 
vse dni sejma predstavljali na skupnem razstavnem 
prostoru. Najbolj pa so komisijo prepričali:  
1. podjetje Smart Optometry iz Idrije s pametno 

interaktivno terapijo vida za otroke z lenim 
očesom AmblyoPlay,  

2. podjetju Starkmat iz Črnomlja za otroški stolček 
za aktivno sedenje Mushy in 

3. podjetje Indavidual iz Zagorja z elastičnimi 
vezalkami Ouickshoelace, ki se zapnejo. 

Prvo in drugo mesto za podjetji za rešitve 
otrokovega zdravja 
Poudarek otrokovemu zdravju sta dali podjetji 
Starkmat in Smart Optometry.  
Strokovno komisijo MOS-a so mladi idrijski podjetniki 
podjetja Smart Optometry prepričali s pametno 
interaktivno terapijo vida za otroke z lenim očesom. 
Amblyoplay je produkt programskih rešitev, 
namenjenih skrbi za zdravje oči. Glavni namen in 
vizija mlade ekipe pa je ponuditi celosten paket 
oskrbe oči, ki omogoča zdravnikom oddaljen nadzor 
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in spremljanje napredka z avtomatskim testiranjem 
vidne funkcije. Na pobudo specialistov z Očesne 
klinike v Ljubljani, kjer opažajo, da otroci doma vaj ne 
izvajajo redno, saj so terapije dolgočasne in preveč 
posegajo v življenje otroka, so ustvarili aplikacijo 
Amblyoplay. Pametna terapija vida je ustvarjena 
tako, da jo otrok izvaja med igro. Otroci vsak dan 30 
minut preživijo ob aplikaciji, kjer s pomočjo rdečih in 
zelenih filtrov preko igre trenirajo leno oko in si 
razvijajo boljši celostni vid. Gre za prvo tovrstno 
aplikacijo. V tujini se razvijalci osredotočajo na razvoj 
programske opreme za ordinacije, kamor morajo 
starši otroke voziti in storitev plačati, strokovnjaki v 
podjetju Smart Optometry pa so razvili programsko 
opremo, ki je na dosegu roke vsem in jo je mogoče 
izvajati v udobju domačega okolja. Z redno terapijo je 
mogoče leno oko odpraviti, terapija pa je najbolj 
učinkovita pri otrocih do 12. leta starosti. 
 

1.mesto  

 
Smart Optometry AMBLYOPLAY – računalniška aplikacija za 
otroke z lenim očesom 
 

Pomembnosti zdravja najmlajših se zaveda tudi 
podjetnik iz Bele krajine, ki je razvil prvi otroški 
aktivni stol na svetu, Mushy by Active Chair, 
namenjen otrokom, starejšim od leta in pol. Stol krepi 

notranje hrbtne mišice, ki so glavna opora hrbtenice 
za zdravo držo.  

2.mesto 

 
StarkMAT, Sebastjan Štarkel s.p., Črnomelj, Mushy by Active 
Chair – otroški stolček za aktivno sedenje. 

 
Tretje mesto je komisija namenila elastični vezalki z 
zapenjanjem.  

3.mesto 

 
InDavidual, David Knez s.p., Zagorje ob Savi,  QuickShoeLace – 
elastična vezalka, ki se ne zaveže, temveč zapne 

 
 
 
 

ZAKONODAJA 
 

NOV PRAVILNIK O MINIMALNIH 

TEHNIČNIH POGOJIH ZA GOSTINCE  
 

V novem pravilniku uresničenih kar nekaj zahtev 
Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS 
V Uradnem listu št. 35/2017 je bil objavljen nov 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu 
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je 
začel veljati 22.7.2017.  
V zadnjem letu je Sekcija za gostinstvo in turizem pri 
OZS na sestankih s pristojnim ministrstvom in 
inšpektoratom dosega več poenostavitev, ki so bile 
upoštevane pri pripravi novega pravilnika, kar bo 
zagotovo olajšalo poslovanje in tudi nadzor tržnega 
inšpektorata. Pravilnik je za hotele zmanjšal zahteve 
za nastanitvene obrate, ki so prilagojene zahtevam 
evropskega kategorizacijskega sistema Hotelstars.  
Pomembnejše novosti spremenjenega pravilnika:  
1. črtano določilo, da mora biti  na vsakih deset 

zaposlenih v eni izmeni v kuhinji oziroma prostoru 
za pripravo jedi, ena prha kar bo zagotovo 
prihranilo veliko stroškov pri manjših obratih 

2. črtano je zahtevano število garderobnih omaric na 
število zaposlenih in zahtevane prostore 
zaposlene, kar ne bo več nadzoroval TIRS, 
seveda morajo biti ti prostori v skladu s 
smernicami HACCP. 

3. po novem ni več zahtevanih m2 površine na vsak 
gostilniški/restavracijski  sedež. 

4. ni več  zahtevanega odra in ločena garderoba za 
nastopajoče če gostinski obrat nudi 
mehansko/živo glasbo. 

5. črtana je obvezna telefonska povezava in po 
novem ni več obveznega zagotavljanja 
določenega števila parkirišč na število sob 
oziroma sedežev za prehrambene gostinske 
obrate 

6. črtana so določila glede komunikacijskih poti. 
7. spremenjene so zahteve stranišč glede na število 

sedežev  tako je po novem dovoljeno več stolov: 
V 12 členu navedeno: »Če ima prostor za strežbo: 

 do 80 sedežev (prej 50), mora imeti eno 
stranišče za ženske ter eno stranišče in en 
pisoar za moške, 

 od 81 do 150 (prej 51 – 120) sedežev, mora 
imeti v restavraciji dve stranišči za ženske ter 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://shop.activechair.eu/wp-content/uploads/2017/03/Mushy_Original_front_sq.png
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12989
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12989
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eno stranišče za moške in dva pisoarja, v 
gostilni, okrepčevalnici in baru pa eno stranišče 
za ženske, ter eno stranišče za moške in dva 
pisoarja, 

 več kot 150 (prej 120) sedežev, mora imeti na 
vsakih nadaljnjih začetih 150 (prej 120) 
sedežev eno stranišče za ženske ter eno 
stranišče in en pisoar za moške.  

 

Spremembe pri nastanitvenih obratih  
V pravilniku je navedena nova oblika 
izvenstandardnih nastanitev v naravnem okolju, (npr. 
glamping, hiške na drevesih, vinski sodi, čebelnjaki 
in podobne inovativne oblike nastanitve) vendar le 
kot, dopolnilno ponudbo obstoječega nastanitvenega 
obrata. Iz pravilnika pa je izbrisana določba o mini 
hotelu.  

 črtana so določila, kjer je bilo določena minimalna 
velikost ležišč in minimalna velikost kopalnic 

 recepcija je po novem lahko le vizualno ločeno 
območje oziroma pult (prej je moral to biti fizično 
ločen prostor) prav tako ni več zahtevanega 
prostora za odlaganje prtljage, 

 po novem pri minimalnem obsegu storitev 
nastanitvenih obratov ni več obveznega sprejema 
gostov najmanj 12 ur na dan ampak le recepcijske 
storitve, dosegljivost 24 ur po telefonu (ni več 
čuvanja ključev, prenašanja in hrambe prtljage).  

 črtan je predposteljnik ali copati za enkratno 
uporabe, ki so bili zahtevani do sedaj če tla niso 
bila obložena s tekstilno oblogo, prav tako ni več 
potrebna pralna preproga pri kadi ali prhi 

 po novem imata lahko hotel in motel le pet 
nastanitvenih enot (prej 10) 

 določena je minimalna velikost enoposteljnih sob 
na 8 m2 in dvoposteljnih na 12 m2. 

Edina novost, ki je določena bolj zahtevno in velja za 
hotele je, da mora po novem vsaj 85% nastanitvenih 
enot imeti kopalnico v sobi in je etažnih kopalnic 
lahko največ 15%.  
Rok za uskladitev je 6 mesecev od uveljavitve 
novega pravilnika. 
 

SPREMEMBA DELOVNOPRAVNE 

ZAKONODAJE 

Po več kot enoletnih pogajanjih socialnih partnerjev 
sta v Državnem zboru po skrajšanem postopku v 
obravnavi dva zakona, katerih predlagane 
spremembe bodo (lahko) imele vpliv tudi na 
delodajalce. To sta Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Predmet 
pogajanj je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1), vendar glede njegove spremembe socialni 
partnerji nismo dosegli soglasja. 
 

Zakon o inšpekciji dela 
Zamuda z izplačilom plač 
Inšpektor bo lahko kot skrajni ukrep prepovedal 
opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa 
oziroma uporabe sredstev za delo do odprave 

nepravilnosti dejavnosti (prepoved opravljanja 
dejavnosti), če je bila pri bila delodajalcu v obdobju 
preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat 
pravnomočno ugotovljena kršitev, da ni izplačal 
plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to 
določa ZDR-1 (najkasneje do 18. dne v mesecu). 
Navedeno bo v praksi pomenilo, da je delodajalec v 
zadnjem letu že dvakrat zamudil z izplačilom plač in 
je inšpektor za to tudi že dvakrat ugotovil kršitev in je 
odločba inšpektorja (v primeru pritožbenega 
postopka pa sodba sodišča) postala pravnomočna. 
To ne pomeni, da bo inšpektor delodajalcu lahko 
prepovedal opravljanje dejavnosti v primeru, da je 
delodajalec v zadnjem letu že dvakrat zamudil z 
izplačilom plače, pa inšpektor pri njem ni ugotovil 
kršitve. 
Opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava 
Druga sprememba ZID-1 inšpektorjem prinaša večja 
pooblastila v primeru, ko bo ta ugotovil, da gre za 
opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v 
nasprotju z ZDR-1. 
ZDR-1 namreč v drugem odstavku 13. člena določa, 
da v kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja, 
se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb 
civilnega prava. Delo se torej v primeru, ko obstajajo 
elementi delovnega razmerja (to so: prostovoljno 
osebno nepretrgano delo, za plačilo, v organiziranem 
procesu delodajalca in podrejeno v smislu navodil in 
nadzora s strani delodajalca), ne sme opravljati na 
podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki 
jih določa zakon. 
Inšpektor z odločbo že sedaj lahko prepove 
opravljanje določenega dela na podlagi pogodb 
civilnega prava do odprave nepravilnosti. Zavezanec 
lahko nepravilnost odpravi na dva načina: 

 tako, da preneha z opravljanjem dela oz. 
izvajanjem delovnega procesa z osebo, v 
razmerju do katere so bile ugotovljene 
nepravilnosti, 

  oziroma tako, da z osebo, ki opravlja delo v 
primeru obstoja elementov delovnega razmerja, 
sklene pogodbo o zaposlitvi. 

Nova ureditev tako le konkretizira še drugo od 
možnih oblik odprave nepravilnosti na način, da 
zavezanec izroči delavcu pogodbo o zaposlitvi, ki 
mora biti v skladu z ZDR-1. Pisna pogodba o 
zaposlitvi mora biti ustrezna ugotovljenemu 
dejanskemu stanju in vsebovati plačilo za delo kot je 
primerljivo za vrsto, obseg in kakovost tovrstnega 
dela, upoštevaje delo na podobnih delovnih mestih 
pri delodajalcu, kolektivno pogodbo in splošne akte, 
ki zavezujejo zavezanca. 
V primeru, da osebi ne bo vročena pogodba o 
zaposlitvi v roku, bo lahko zahtevala sodno varstvo 
pred pristojnim delovnim sodiščem, delodajalec pa 
bo lahko kaznovan z globo od 4.500 do 20.000 €. 
 

Zakon o urejanju trga dela 
V ZUTD se le nekaj sprememb nanaša na 
delodajalce, večina njih zadeva brezposelne, delavce 
itd.: 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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 Delavec se bo moral (sedaj je to možnost) v roku 
3 dni po vročeni odpovedi iz poslovnega razloga 
ali iz razloga nesposobnosti, prijaviti pri zavodu za 
zaposlovanje v evidenco iskalcev zaposlitve 
zaradi pridobitve informacij o trgu dela in 
zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in 
povečanja zaposlitvenih možnosti, če mu 
delodajalec ni ponudil sklenitve nove pogodbe o 
zaposlitvi po določbah zakona, ki ureja delovna 
razmerja. V nasprotnem primeru se delavcu prve 
tri mesece izplačuje denarno nadomestilo v višini 
60 %od osnove, vendar ne manj kot 350 €. 
Navedeno velja tudi, če delavec kljub pravočasni 
prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve 
neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, 
dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. Znižanje 
se ne izvede, če delodajalec delavca v skladu z 
določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ob 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni obvestil ali ga je 
napačno obvestil o pravicah iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter o 
obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. 

 Uvajajo se spodbude za zaposlovanje 
prejemnikov denarnega nadomestila z 
nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, 
doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo 
poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ki 
v času upravičenosti do denarnega nadomestila 
sklenejo delovno razmerje s polnim delovnim 
časom.  

 Lastnost brezposelnih oseb se bo odrekla 
družbeniku, ki postane poslovodna oseba v 
osebni in kapitalski družbi in ustanovitelju, ki 
postane poslovodna oseba v zavodu ali če se v 
družbi ali zavodu zaposli. 

 Uvaja se postopno sankcioniranje brezposelnih 
oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo in sicer 
se nadomestilo ob prvi kršitvi do njegovega izteka 
zniža za 30 odstotkov zadnjega izplačanega 
zneska, vendar ne na manj kot 350 €. V primeru 
nadaljnje kršitve pa pravica do denarnega 
nadomestila zavarovancu preneha. 

 Nov način vročanja odločb o pravici do denarnega 
nadomestila. Predlog predvideva, da se 
zavarovancem vročajo z dostavo v hišni 
predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne 
storitve. Vročitev je opravljena petnajsti dan od 
dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če 
zavarovanec po odpremi odločbe zavodu v dveh 
mesecih sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni 
prejel, domneva vročitve preneha in se vročitev 
opravi po določbah zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

 Vzpostavitev evidence študentskega dela. Beležili 
se bodo podatki o opravljenem občasnem in 
začasnem delu dijakov in študentov, ki bodo 
služili za zbiranje in obdelavo podatkov, potrebnih 
za vzpostavitev te evidence. Evidenca bo 
povezana z drugimi uradnimi evidencami na 
področju visokega šolstva in zaposlovanja. 

Predlog zakona podeljuje javno pooblastilo za 
vodenje evidence Študentski organizaciji 
Slovenije. 

 Črta se določba, ki pogojuje priznanje pravice do 
denarnega nadomestila z vložitvijo tožbe s strani 
delavca zoper delodajalca, ki je delavca odpustil 
iz v ZDR-1 taksativno določenih neutemeljenih 
odpovednih razlogih (bolniški stalež, članstvo v 
sindikatu ipd.). 

 V zvezi z zagotavljanjem dela delavcev 
uporabniku (agencijsko delo) se predlaga črtanje 
obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki imajo sedež 
v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski 
konfederaciji, da v Sloveniji ustanovijo podružnico 
ter natančneje določa odvzem dovoljenja. 

Neusklajen med socialnimi partnerji ostaja ZDR-1, 
zato ministrstvo njegovih sprememb ni predlagalo. 
Vsebina, ki jo je ministrstvo nameravalo vpeljati v 
ZDR-1 je bila nova oblika sporazumnega prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi, pri katerem bi delavec največ 
pol leta imel pravico do denarnega nadomestila na 
zavodu, financiral pa bi ga delodajalec. 
 

Vir: OZS 
 
 

SPREMEMBE DAVČNIH ZAKONOV 
 

Vlada je konec septembra sprejela paket davčnih 
zakonov, med katerimi je tudi Zakon o dohodnini  
ki ga mora sprejeti še državni zbor 
Predlog Zakona o dohodnini vsebuje naslednje 
spremembe in dopolnitve: 
1. S spremembo sistema obdavčitve dohodkov iz 

delovnega razmerja, napotenih na delo izven 
države, se zasleduje izboljšanje konkurenčne 
slike Slovenije, ohranjanje in ustvarjanje novih 
delovnih mest v Sloveniji ter zagotavljanje dodane 
vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki 
pridobijo v tujini ali prinesejo iz tujine, kar vodi v 
ustvarjanje kvalitetnejših delovnih mest. 

2.  Z dopolnitvami sistema ugotavljanja davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem 
normiranih odhodkov se ob ohranitvi 
administrativne enostavnosti sistema bolj 
upošteva ekonomsko moč zavezanca in s tem 
povečuje pravičnost sistema, in sicer s 
spremembo določenih elementov sistema z 
namenom zmanjšati privlačnost sistema za 
uporabo kot instrumenta zniževanja davčnih 
obveznosti. Tako se:  

 nadgradi določba o ugotavljanju prihodkov, ki 
pomenijo zgornjo mejo za možnost 
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, in sicer se kot poseben 
primer določi povezanost oseb v povezavi s 
postopanjem zavezanca, ki ni v skladu s cilji in 
nameni takšnega ugotavljanja davčne osnove; 

 prenovi pogoj za obvezen izstop iz sistema na 
način, da nastopi obvezen izstop iz sistema, ko 
zavezanec v dveh zaporednih preteklih letih 
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dosega povprečje prihodkov, ki presega 
znesek 150.000 €.  

 višina normiranih odhodkov omeji tudi z 
absolutno višino, in sicer ti ne morejo biti višji 
od 40.000 € oz. od 80.000 € za zavezance z 
vsaj eno zavarovano osebo pri zavezancu v 
tekočem davčnem letu za polni delovni čas, 
neprekinjeno najmanj pet mesecev. 

3. Nastopajoče izvajalce in športnike (nerezidente) 
se pri uveljavljanju normiranih stroškov postavlja v 
enak položaj kot izvajalce in športnike rezidente in 
nerezidente, ki poslujejo preko poslovne enote, s 
čimer se zagotavlja večja davčna nevtralnost in 
odpravlja neenaka obravnava glede na obseg 
poslovanja. 

4. S spremembo splošne olajšave se odpravlja 
nezveznost dodatne splošne olajšave glede na 
višino dohodka in s tem preprečuje možnost, da 
zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo 
neto plačo, s čimer se zasleduje cilj enake 
obravnave zavezancev v približno enakem 
položaju. 

5. Povečuje se posebna osebna olajšava za 
rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka 
ali študenta iz sedanjih 75 % splošne olajšave na 
znesek splošne olajšave. 

6. Z oprostitvijo plačila dohodnine za prejeto 
brezplačno pravno pomoč se zasleduje izenačitev 
brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki, ki 
imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni 
plačila dohodnine.  

 

Spremembe ostalih davčnih zakonov 
Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so 
ključne predlagane spremembe vezane na sistem 
normiranih odhodkov, ki v novem predlogu sledi prej 
omenjenim spremembam v sistemu normiranih 
odhodkov. Poleg tega vključuje tudi ukrepe za 
vključitev vseh učinkov prevrednotenj in 
prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno 
osnovo. 
Predlagane spremembe prinašajo trajno možnost 
proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige 
računov za izdajanje računov po izteku prehodnega 
obdobja (31. december 2017) in s tem odpravo 
obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do 
spleta za zavezanca. Predvideva se tudi podaljšanje 
roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz 
vezane knjige in podaljšanje časa za spletno 
preverjanje davčno potrjenih računov.  
Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega 
načina plačevanja davčnih obveznosti so v okviru 
sprememb Zakona o davčnem postopku 
zagotovljene pravne podlage, ki uvajajo možnost 
kartičnega plačevanja davkov ter drugih obveznih 
dajatev, brez plačila provizije pri upravnem ali 
drugem državnem organu. 
 

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV 

(eRDL) 
 

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih 
lastnikih poslovnih subjektov 
AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) 
vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. Spletna 
aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih 
poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom 
na voljo od 19. 11. 2017 dalje. Podatki iz registra 
bodo dostopni prek spletnega portala AJPES od 19. 
1. 2018 dalje. 
Poslovni subjekti, navedeni v 44. členu ZPPDFT-1, 
bodo morali svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 
19. 1. 2018. 
Svoje dejanske lastnike so v register dolžni vpisati 
naslednji subjekti:  

 gospodarski subjekti (gospodarske družbe, 
zadruge), 

 subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, 
društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske 
skupnosti, …), 

 tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti 
tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja 
nastanejo davčne obveznosti v Republiki 

Sloveniji. 
Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek 
iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. 
1. 2018 dalje. 
Javni podatki o dejanskih lastnikih (ime, naslov 
prebivališča in višina lastniškega deleža ali drug 
način nadzora nad poslovnim subjektom) bodo 
brezplačno dostopni vsem uporabnikom portala 
AJPES. 
Zavezancem iz 4. člena ZPPDFT-1, organom 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodiščem in 
nadzornim organom iz 139. člena zakona ter 
državnim organom, kadar bodo odločali o pravicah 
subjektov, ki imajo finančne posledice za državni 
proračun, bo omogočen neposredni elektronski 
dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, 
vpisanih v register, pod pogoji, navedenimi v zakonu, 
in na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena 
oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in v 
katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski 
lastnik. 
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INFORMACIJE 
  

FURS POOSTRENO NAD 

NEPREDLAGATELJE OBRAČUNOV 

PRISPEVKOV ZA SOCIALNO 

VARNOST 

 
Nepredlagateljem grozi visoka finančna globa ali 
celo zaporna kazen do treh let. 
Finančna uprava je septembra 2017 začela izvajati 
poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za 
svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov 
za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in 
za njih ne plačujejo prispevkov.  
Obračun dohodnine in prispevkov za socialno 
varnost je ena temeljnih obveznosti delodajalcev, 
kršitev pa pomeni prekršek z visoko finančno globo, 
lahko tudi kaznivo dejanje z zaporom do treh let in pa 
odškodninsko odgovornost delodajalca. 
Mobilne enote FURS na terenu preverjajo ali 
delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko 
tudi niso izplačali plač. V primeru, da zaposleni 
prejemajo plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko 
predstavljajo plačo), prispevki pa niso obračunani in 
plačani, FURS zoper te delodajalce uvede ustrezne 
postopke. Če pa je ugotovljeno, da plače dejansko 
niso izplačane in obveznost predložitev REK obrazca 
ni nastala, FURS informacije o neizplačilu plač 
posreduje Inšpektoratu RS za delo. 
Predvidene globe, če delodajalec ne odda REK 
obrazcev ob izplačilu dohodka so od 800 do 30.000 
€ za delodajalca in od 600 do 4.000 € za odgovorno 
osebo.  
 

Posledice za zaposlene in njihova vloga pri 
ugotavljanju nepravilnosti 
Če delodajalec za zaposlenega ob izplačilu plače ne 
predloži REK obrazca, se za to obdobje zaposlitve v 
evidencah FURS obračun prispevkov ne evidentira. 
Od leta 2017 dalje se podatki o pokojninski osnovi, ki 
jo za zaposlene tvori mesečno povprečje plač za 
posamezno leto, zbirajo izključno na podlagi oddanih 
REK obrazcev. Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije podatke pridobiva od FURS. 
Navedeno pomeni, da v primeru, ko je plača 
izplačana pa hkrati delodajalec REK obrazca ne 
predloži, se prispevki iz naslova izplačane plače 
delavcu ne vštevajo v pokojninsko osnovo, niti se mu 
to obdobje ne všteva v pokojninsko dobo. 
Tudi zaposleni morajo spremljati, ali delodajalec 
uresničuje njihove pravice iz naslova zaposlitve in o 
morebitnih kršitvah obveščajo pristojne organe ter 
sodelujejo v postopkih nadzora. Kadar zaposleni 
sumijo na nepravilnosti svojega delodajalca v zvezi s 
plačevanjem obveznih prispevkov (primeroma 
izplačilo plače v gotovini, neprejemanje plačilnih 

list,..), morajo nepravilnosti prijaviti na FURS čim 
prej, saj pravočasno obveščanje poveča možnost za 
hitro in učinkovito ukrepanje, prav tako tudi na 
dejansko poplačilo vseh obveznih prispevkov. V 
nasprotnem primeru namreč lahko delodajalci in 
njihove odgovorne osebe ostanejo brez premoženja, 
iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.  

Zaposleni lahko prijavi delodajalca za katerega sumi, 

da za svoje zaposlene ne plačuje obveznih 

prispevkov. Prijava suma nepravilnosti mora 

vsebovati dovolj podatkov o nepravilnostih in 

kršitelju, da lahko FURS navedbe preveri in ustrezno 

ukrepa. To je še posebej pomembno, če zaposleni 

želi, da njegova prijava ostane anonimna. Prijave se 

lahko pošljejo na prijave.fu@gov.si.  Podrobneje o tem, 

katere podatke mora prijava nepravilnosti vsebovati 

so objavljene na spletni strani FURS 

http://www.fu.gov.si/kontakti/prijave_krsitev/ 

Zaposleni lahko vedno preverijo, ali imajo 

obračunane in plačane prispevke, kar lahko storijo 

na FURS prek sistema eDavki, za kar potrebujejo 

digitalno potrdilo ali pa pooblastijo nekoga, ki ima 

digitalno potrdilo oziroma  pri pristojnem finančnem 

uradu, in sicer tako, da oddajo vlogo, dostopno tudi 

na spletni strani FURS. 

Podrobne informacije o dopolnjeni pokojninski dobi in 

pokojninski osnovi pa lahko delavci dobijo na Zavodu 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

NEPLAČEVANJE PRISPEVKOV IMA 

LAHKO HUDE POSLEDICE 
 

S problematiko neplačevanja prispevkov se resno 
ukvarja tudi OZS. Čeprav smo že večkrat poudarili, 
da se z neplačevanjem prispevkov ne strinjamo 
(neplačniki namreč predstavljajo nelojalno 
konkurenco rednim plačnikom), pa smo hkrati tudi 
izpostavili, da je še pred »obsodbo« neplačnika 
nujno poznati tudi razloge zakaj je prišlo do neplačila 
prispevkov. Prav gotovo obstaja razlika med primeri, 
ko se prispevki zavestno ne plačujejo od primerov, 
ko podjetnik prispevkov ne more plačati iz objektivnih 
razlogov, na katere ni mogel vplivati. In prav za 
slednje primere OZS že kar nekaj zadnjih let 
poskuša uveljaviti spremembo obstoječe zakonodaje 
v smeri iskanja rešitev kako začasno premostiti 
likvidnostne težave za plačilo prispevkov. Zahteva 
Slovenske obrti in podjetništva št. 18 v letošnjem letu 
s tem v zvezi glasi takole: 
 

Odpis, odlog in obročno plačilo prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS, je ZPIZ-2 
uzakonil ureditev, da ni več možen odpis ali delni 
odpis kot tudi ne odlog ali obročno plačilo prispevkov 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Obrazci/Vloga_za_izpis_podatkov_o_placanih_prispevkih_iz_21._clena_Zakona_o_davcnem_postopku_ZDavP-2.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Obrazci/Vloga_za_izpis_podatkov_o_placanih_prispevkih_iz_21._clena_Zakona_o_davcnem_postopku_ZDavP-2.pdf
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za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Medtem, 
ko se z ukinitvijo možnosti odpisa načeloma 
strinjamo, smo še posebej slednji dve možnosti 
ocenjevali kot logični in ustrezni, saj sta 
marsikateremu gospodarskemu subjektu, ki se je 
znašel v začasnih likvidnostnih težavah, omogočili 
izhod iz zagate in rešitev pred propadom podjetja. 
Glede na to, da takšna nova ureditev ni prinesla 
pričakovanih rezultatov glede zvišanja odstotka 
pobranih prispevkov, se bomo zavzemali za 
preučitev možnosti ponovne uvedbe odloga in 
obročnega plačila prispevkov. Tudi plačilo z zamikom 
ali na obroke, pomeni korektno izpolnitev predpisanih 
obveznosti, saj se pri tem zaračunajo zakonite 
zamudne obresti in posledično de facto nihče ne bi 
bil oškodovan. 
 

Ob tem pojasnjujemo, da se pogosto popolnoma 
napačno razlaga, da bodo zaradi neplačanih 
prispevkov delavci prikrajšani pri pokojninski dobi. Iz 
določbe 133. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2 sicer resda izhaja, 
da se v zavarovalno dobo štejejo obdobja 
zavarovanja, če so bili za ta obdobja plačani 
predpisani prispevki oz. da se v primerih, ko je bil za 
določeno obdobje zavarovanja plačan le del 
prispevkov, v pokojninsko dobo upošteva le 
sorazmerni del zavarovalne dobe. Takoj ob tem je 
potrebno izpostaviti določbo 134. člena ZPIZ-2, ki 
velja le za zavarovance iz prvega in tretjega 
odstavka 14. člena zakona, torej le za zaposlene (pa 
še to ne za vse), ne pa tudi za s.p.-je, družbenike, 
kmete itd.. Ta določba določa, da se v pokojninsko 
dobo štejejo obdobja, v katerih je delodajalec 
obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od 
zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na 
uspeh ukrepov za izterjavo plačila prispevkov. To 
pomeni, da se zavarovancem v delovnem razmerju, 
za katere delodajalec prispevkov ni plačal, ampak jih 
je zgolj obračunal, obdobja zavarovanja kljub temu 
vštevajo v pokojninsko dobo v celoti in se upoštevajo 
tako pri izpolnitvi pogojev za priznanje pravice, kot 
tudi pri odmeri pravice, (npr. za določitev odmernega 
odstotka), se pa takšna obdobja ne upoštevajo za 
izračun pokojninske osnove. 
Še večji problem je v primerih, ko delodajalci 
prispevkov niti ne obračunajo in tudi ne plačujejo 
prispevkov). Po vzpostavitvi evidenc o obračunanih 
in plačanih prispevkih v letu 2018 se delavcem v 
delovnem razmerju, ki prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje nimajo niti obračunanih, 
obdobje vključitve v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ne bo vštevalo v pokojninsko 
dobo 
Zaradi neizplačila plač v zakonskem roku, neplačila 
prispevkov, nepredložitve obračuna prispevkov ob 
siceršnjem izplačilu plač ipd., lahko doletijo 
delodajalca hudo škodljive posledice, tako finančne 
narave zaradi zagroženih visokih glob kot tudi 
kazenskega postopka in posledično možne zaporne 

kazni, zato kaže v celoti akceptirati v nadaljevanju 
spodaj priložena pojasnila in opozorila FURS-a, ki jih 
je dne 5. septembra objavila v sporočilu za javnost, v 
katerem napoveduje za drugo polovico septembra 
poostren nadzor za nepredlagatelje REK obrazcev. 

Vir: OZS 

 

ELEKTRONSKO VLAGANJE PRIJAV 

DEJAVNOSTI IN OBRAČUNOV ZA 

OKOLJSKE DAJATVE 

 
FURS obvešča zavezance za plačilo okoljske 
dajatve, da je od septembra 2017 preko 
informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno 
varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in 
obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje 
zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne 
odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališču. 
Elektronsko vlaganje omenjenih dokumentov 
nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za 
posamezno okoljsko dajatev in nudi prednosti pred 
papirnim poslovanjem, kot so: 

 možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni 
v tednu, brez stroškov za poštnino, 

 in neodvisno od geografske lokacije, 

 hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obračunov (z 
vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno 
preverjanje), 

 vlaganje popravkov obračunov v skladu s 
predpisi, ki urejajo davčni postopek, 

 vpogled v register in evidenco predloženih 
obračunov, 

 prenos podatkov neposredno iz računovodskega 
sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev. 

V letu 2018 omogočena elektronska izmenjava 
podatkov tudi za ostale okoljske dajatve. 
Informacije o dostopu in uporabi informacijskega 
sistema E-TROD so dostopne na spletni strani FURS 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/P
odrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Informacijski
_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljski
m_dajatvam.pdf 
Vir: FURS 

VLAGANJE ZAHTEVKOV S 

PODROČJA CARIN IN TROŠARIN 

PREK PORTALA eDavki 

Od 13. septembra 2017 je mogoče prek portala 
eDavki elektronsko vlagati vloge s področja carin in 
trošarin. 
Obrazci so objavljeni na spletni strani Finančne 
uprave RS, področje Carina oziroma Davki in druge 
dajatve\Trošarine in jih zavezanci izpolnijo in shranijo 
kot lasten dokument ter vložijo prek portala  eDavki 
kot »Ostale vloge« NF-LD - Lastni dokument. To 
pomeni, da na elektronskem obrazcu »Lastni 
dokument« prenesejo shranjeno datoteko in kot 
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»Kategorijo« izberejo »CARINE« za carinske vloge 
oziroma »TROŠARINE« za trošarinske vloge in nato 
iz ponujenega seznama izberejo posamezno vlogo.   

Vir: FURS 

ZAPOSLITVENI PORTAL 
 

Zaposlitveni portal http://zaposlitve.org/ je nov 
sodoben način pridobivanja delavcev za potrebe 
podjetja. 
V Sloveniji je 110.000 registriranih brezposlenih ljudi, 
poleg tega so na voljo tudi številni študenti in tudi 
dijaki, ki želijo opravljati prakso v posameznih 
podjetjih in tako pridobiti dragocene izkušnje.  
Portal omogoča iskalcem zaposlitve, da objavijo svoj 
profil, svoj CV in fotografije, podjetniki pa lahko sami 
iščejo po bazi iskalcev zaposlitve in najdejo 
ustreznega delavca ali kot mentorsko podjetje nudijo 
mladim brez izkušenj pridobiti ustrezna znanja.  
Zaposlitveni portal je nastal v sodelovanju s 
številnimi podjetniki, ki so financirali izgradnjo portala 
z namenom, da lahko podjetniki oddajajo brezplačne 
oglase. V razvoj portala je bilo vloženih nekaj deset 
tisoč evrov večinoma pridobljenih iz sponzorskih 
donacij. 
Portal ima več deset tisoč sledilcev na socialnih 
omrežjih in bazo nezaposlenih ljudi, ki so se prijavili 
na novice, kar ga uvršča na prvo mesto med vsemi 
zaposlitvenimi portali v Sloveniji. Imamo bazo več 
deset tisoč emailov. 
Portal odpira možnost tudi iskalcem zaposlitve, da 
objavijo svoj CV in so vidni vsem podjetnikom v 
Sloveniji, ki lahko sami poiščejo ustreznega 
študenta, delavca ali dijaka in ga sami kontaktirajo ali 
povabijo k delu.  Za iskalce zaposlitev je portal 

brezplačen, objava oglasa iskalcev zaposlitev je 
trajna oz. aktivna dokler jo sam ne odstrani. 
Prisotnost v portalu in oddajanje oglasov plačujejo 
podjetniki (do 30€ mesečno), ki želijo preko portala 
pridobiti delavce, študente, vajence. Plačuje se 
mesečna članarina za oddajanje oglasov. V sklopu 
članarine bo njihov oglas objavljen na portalu in na 
facebook profilu, na katerem mu sledi več kot 25.000 
brezposelnih oseb.   

  

ŠTIPENDITORJI -  ODDAJA 

PODATKOV O ŠTIPENDISTIH ZA LETO 

2017/2018 
 

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno 
poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo, ne 
glede na to kdaj so prvič podelili posamezno 
štipendijo.   
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, 
izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse 
druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma 
študijskem letu 2017/2018 vsaj enega štipendista.  
Od 1. septembra dalje lahko štipenditorji poročajo 
skladu o podeljenih štipendijah preko spletne 
aplikacije. 
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije 
https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app. Za dostop je 
potreben ustrezen certifikat. 
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada 

(Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije) ali na  telefonski številki 

01 43 41 081 ter na e-naslovu porocanje@sklad-

kadri.si 

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 
2017/2018 je 31. 12. 2017 
 

IZZIVI  - NOVA ODDAJA NA TV ZA 

OBRT IN PODJETNIŠTVO 
 

Od 1. septembra dalje si lahko vsak petek ob 21. uri 
na TV Maribor  (ponovitvi v nedeljo ob 16.30 in v 
torek ob 13.20) ogledate oddajo z naslovom IZZIVI – 
oddaja za obrt in podjetništvo.  

  

 
 

.  

RAZPISI – SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

SOFINANCIRANJE DELODAJALCEV 

ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA Z DELOM PUD  
 

Javni razpis za sofinanciranje spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom PUD (241. JR) 
 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je 15. 9. 2017 na spletni 
strani in v Uradnem listu RS št. 50/2017 objavil Javni 
razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za 

izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v 
šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016. 
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega 
usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih 
mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju 
(ne velja za srednje strokovno izobraževanje), ki 
imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne 
pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo 
sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so 
se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 
izobraževali v zadnjem letniku.  

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://zaposlitve.org/
https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app
https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TWX893MW/porocanje@sklad-kadri.si
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TWX893MW/porocanje@sklad-kadri.si
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Soprijavitelja na javni razpisa sta tako šola kot 
delodajalec, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo 
dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna 
vloga), v svojem in v delodajalčevem imenu odda 
samo šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v 
zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 
2015/2016.  
Oba prijavna obrazca (za šolo in za delodajalce) 
predstavljata zgolj DEL VLOGE, zato npr. 
elektronsko oddan prijavni obrazec za delodajalce s 
strani delodajalca ne pomeni oddane vloge. 
Podrobna navodila glede oddaje vloge se nahajajo v 
5. točki razpisne dokumentacije.  
Vloga se odda osebno v vložišču sklada, z navadno 
poštno pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na 
naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana. 
Razpis in obrazci – vloga je objavljena na spletni 
strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-
delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-
pud/ 
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 
30. 9. 2016, obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 
1. 2014 do 31. 7. 2018. 
Rok za oddajo vlog je 13. 10. 2017  
 

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 

STAREJŠIH - AKTIVNI DO 

UPOKOJITVE  

 
Zavod za zaposlovanje je objavil razpis Aktivni do 
upokojitve, namenjen spodbujanju trajnejšega 
zaposlovanja starejših brezposelnih za nedoločen 
čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali 
starostno upokojitev.  
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev 
starejših brezposelnih ( starost najmanj 55 let), ki so 
v evidenci brezposelnih prijavljene več kot 1 mesec. 
Subvencija se izplača v dveh delih:  

 10.000 € takoj po zaposlitvi osebe, ob pogoju, 
da njeno zaposlitev ohranite najmanj 24 
mesecev;  

 največ 3.000 € po izplačani plači za 30. 
mesec zaposlitve, ob pogoju, da zaposlitev 
osebe po 24 mesecih ohranite še vsaj 6 
mesecev, to je skupaj 30 mesecev.  

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo 
delodajalci, ki poslujejo vsaj eno leto in imajo vsaj 
enega zaposlenega. Pred oddajo ponudbe na javno 
povabilo morajo delodajalci na Zavodu za 
zaposlovanje objavite prosto delovno mesto.  

Prijava: v elektronski obliki, podrobnosti ponudbe in 
obrazci so objavljeni na spletni strani Zavoda za 

zaposlovanje: 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/akt
ivni-do-upokojitvePortalu za delodajalce.  

Informacije: Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni 
telefon) in Iris Lojevec, skrbnica programa, 
elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si. 
Rok za oddajo ponudbe:  najpozneje do 13. 10. 
2017.  
 

RAZPIS  Lidlova Lojtr’ca domačih 

 
Lidl Slovenija je ponovno objavil razpis v katerem 
vabijo k sodelovanju lokalne proizvajalce, še posebej 
tiste podjetnike, ki so svojo poslovno pot šele začeli.  
S projektom z imenom Lidlova Lojtr’ca domačih 
vabijo manjše, butične slovenske proizvajalce, ki si 
želijo svoj posel razširiti in svoje izdelke postaviti na 
prodajne police Lidla Slovenije. Gre za razpis, 
povabilo k sodelovanju, ki poteka od 7. septembra 
do 9. oktobra 2017 in v katerem iščemo najboljše 
slovenske butične specialitete. Izbrane bomo 
predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah v 
začetku naslednjega leta. 
Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je 
objavljena na spletni strani www.lojtrcadomacih.si. 
Projekt je priložnost za male podjetnike in potencial 
za njihov razvoj na domačem in tudi na tujih trgih 
trgovske verige. 

IZOBRAŽEVANJE 
 

 

ŠOLA PODJETNIŠTVA 
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira 18-
urno Šolo podjetništva ( 6 sklopov po 3 šolske ure) 
na OZS, Celovška 71, Ljubljana, ki se bo začela 
30.11.2017 in  bo zaključena 14.12.2017.   
Vsebina seminarja po sklopih 
1. Sklop - ABC DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE 

četrtek 30. 11. 2017 ob 9.uri  

2. Sklop ABC POSLOVNEGA PRAVA 30. 11. 2017 
ob 12.uri  

3. Sklop - ABC RAČUNOVODENJA 7. 12. 2017 ob 
9.uri  

4. Sklop - ABC DAVKOV 7. 12. 2017 ob 12.uri  

5. Sklop - ABC TRŽENJA IN MARKETINGA 14. 12. 

2017 ob 9.uri  

6. Sklop - ABC POSLOVANJA V TUJINI četrtek 14. 

12. 2017 od 12.00  

Kotizacija: 460€ (+ DDV), za člane OZS in njihove 
zaposlene 310€ (+ DDV) za vse sklope, možna je 

tudi udeležba po sklopih ( od  70€ dalje brez DDV) 
Kotizacija po sklopih (brez DDV). Plačilo 
kotizacije: pred pričetkom seminarja na transakcijski 
račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-
0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve
http://www.zadelodajalce.si/
mailto:iris.lojevec@ess.gov.si
http://www.lojtrcadomacih.si/
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številka. Namen plačila: OTHR. 
Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-
naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373. 
Prijava: po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si ali 

preko spletne strani 
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0Nb000001

7qqnxEAA  

Informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 
553. 
 
 

USPOSABLJANJE ZA SERVISERJE 

HLADILNIH NAPRAV 

Minimalna usposobljenost izvajalcev servisiranja 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne 
črpalke.  
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov (Ur.l.št. 60/16) določa pogoje za 
minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja 
preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in 
uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, 
izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi 
ter fluoriranih toplogrednih plinov.   
Usposabljanje je namenjeno osebam (serviserjem), 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in 
vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in 
klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki 
vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali 
ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov 
(snovi) in njihovega zajemanja. 
Pogoji za opravljanje izpita za serviserje opreme, ki 
vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane 
toplogredne pline:  
 Starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj 

na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe 

 končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. 
stopnja) tehnične smeri in 9 mesecev delovnih 
izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme , se 
servisiranje katere se usposablja, 

 ali druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. 
stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se 
usposablja, 

 ali najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri 
in eno leto delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se 
usposablja. 

Kotizacija: za 3 dnevno usposabljanje: 420,90 € za 
člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti 
delodajalec, za vse ostale kandidate 506,30 €  (DDV 
vključen). 
Cena izpita:255 € (DDV oproščen) 
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo 
izpita predhodno nakažite na OZS, Celovška cesta 
71, Ljubljana, račun št.:SI56 02013-0253606416 
(NLB), sklic 00 200035.  
Termin usposabljanja: 10. in 11. 11. 
2017 Teoretično usposabljanje na Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije, Celovška 71,  1000 Ljubljana) 17. 

11. 2017 Praktično usposabljanje v prostorih 
Termotehnike d.o.o., Orla vas 27, 3314 Braslovče) 
Izpitni roki: 17. 11. 2017 (teoretični del) 24. oz. 25. 
11. 2017 (praktični del) 
Program usposabljanja, izpitni katalog, prijavnica za 
usposabljanje in za izpit je objavljena na spletni 
strani 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEe
valnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Usposablja
njeserviserjevhladilnihnaprav.aspx 
Informacije: OZS, Mojca Poje, tel. (01) 583 05 20, 
e-naslov: mojca.poje@ozs.si 
 
 

NOVOSTI PRI ODDAJANJU 

NEPREMIČNIN TURISTOM 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin 
organizira strokovni seminar Novosti in dileme pri 
oddajanju nepremičnin turistom (sobodajalci, kmetje, 
gostinci, hoteli, kampi, hostli, apartmaji, koče….), ki 
bo v   

četrtek, 16.11.2017 ob 15.00 uri na OOZ Tolmin, 
Tumov drevored 5 

Vsebina in sodelujoči:  
1. Novosti s področja prijave in odjave gostov- 

ukinitev e-gosta in knjige gostov-Zakon o prijavi 
prebivališča (Ministrstvo za notranje zadeve, 
Policija)  

2. Nov register nastanitvenih obratov in predstavitev 
aplikacije E-turizem (AJPES)  

3. Predvidene spremembe davčne zakonodaje 
(FURS)  

 spremembe pri obdavčitvi normirancev,  

 izdajanje računov iz vezane knjige računov tudi 
po letu 2017,  

 oddajanje sob preko ponudnikov oglaševanja 
(Booking.com, Airbnb) – identifikacija za DDV,  

 novosti pri vročanju obračunov prispevkov za 
socialno varnost za sobodajalce, kmete in 
popoldanske s.p.-je  

4. Kaj vse pregleduje tržni inšpektor na terenu 
(kategorizacije, delo na črno, oglaševanje, 
registracija,...) ? (TIRS)  

5. Novosti Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih 
in obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti ( Sekcija za gostinstvo OZS)  

Kotizacija: 30 € osebo (TRR: SI56 0475 3000 0307 
297)  
Prijave: e-pošta ooz.tolmin@ozs.si ali tel. 05-38-11-
065.  
 
 

 
 

 

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:jana.golic@ozs.si
mailto:jana.golic@ozs.si
mailto:jana.golic@ozs.si
http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/PRIJAVNICA%20USPOSABLJANJE%20SERVISERJEV%20-%20SEPTEMBER%202017.pdf
http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/PRIJAVNICA%20USPOSABLJANJE%20SERVISERJEV%20-%20SEPTEMBER%202017.pdf
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Usposabljanjeserviserjevhladilnihnaprav.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Usposabljanjeserviserjevhladilnihnaprav.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Usposabljanjeserviserjevhladilnihnaprav.aspx
mailto:mojca.poje@ozs.si
mailto:ooz.tolmin@ozs.si
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POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
 

MEDNARODNO POSLOVNO 

SREČANJE 

Avstrijska gospodarska zbornica v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je 
tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje, 
kjer se boste lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci 
hrane in pijače, ki bo v  
 

sredo, 4. oktobra 2017 v prostorih avstrijske 
gospodarske zbornice na Dunaju 

 
 

Prijave: preko spletne povezave 
https://www.b2match.eu/food2017, kjer je tudi več 
informacij o srečanju in program. 
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna, prav 
tako pa organizator vsem udeležencem zagotovi 
brezplačno namestitev v hotelu v centru Dunaja. 
 
 

IZZIVI POSLOVANJA V TUJINI 
 

Konferenca o izzivih poslovanja v tujini 
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira 
prvo Konferenco o izzivih poslovanja v tujini, ki bo v  
 

torek, 7.novembra ob 9.uri v Radisson Blu Plazza 
Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana 

 

 
 

Program: 

 Prihod udeležencev in pogostitev 

 Uvodni pozdrav (Branko Meh, predsednik OZS) 
Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev  

 Poslovanje v Nemčiji in Avstriji 

 Poslovanje v Italiji  

 Odmor za kosilo 

 Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za opravljanje 
dela v tujini  

 Poslovanje na Hrvaškem  

 Okrogla miza o izkušnjah poslovanja v tujini 
Kotizacija: 122€ (z DDV) za člane OZS in njihove 
zaposlene, ostali udeleženci 183€ (z DDV) vključuje 
strokovna, s prakso podprta predavanja, power point 
prezentacije predavateljev, jutranjo kavo s prigrizki, 
kosilo, darilo za vsakega udeleženca, potrdilo o 
udeležbi. Nakazilo kotizacije na: transakcijski račun 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 
1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) 

Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: 
OTHR. 
Prijava: preko spletne povezave 
http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0Nb0000017

rSy4 ali po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si. 
Dodatne informacije: Jana Golić e-pošta 
jana.golic@ozs.si ali tel. 01 5830 553. 
 
 

SDGZ BUSINESS FORUM 
 

 
 

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje iz Trsta 
organizira SDGZ Business Forum, ki bo  
 

10. novembra 2017, Pomorska postaja - Molo 
Bersaglieri 3, Trst 

 

Business Forum  bo enodnevni dogodek, v okviru 
katerega bodo potekale okrogle mize, srečanja B2B 
(Business to Business) in druženja. Dogodek je 
zasnovan z namenom spodbujanja poslovnega 
sodelovanja in povezovanja. S to pobudo se bodo 
člani Slovenskega Deželnega Gospodarskega 
Združenja predstavili italijanskim, slovenskim, 
avstrijskim gospodarskim subjektom  in širši 
skupnosti. 
Kaj nudi SDGZ Business forum? 

 možnost vzpostavitve koristnih odnosov z 
ustanovami in poslovno zanimivimi podjetji iz 
našega okolja in iz sosednjih držav; 

 možnost predstavitve svoje dejavnosti in/ali 
proizvodov v svojem razstavnem prostoru; 

 sodelovanje na B2B (Business To Business) 
sestankih iz regije Alpe-Jadran 

 sodelovanje na zanimive okrogle mize in 
predavanja o aktualnih tematikah na področju 
gospodarstva 

Program:  

 10.00 Registracija prisotnih 

 10.30 Pozdravni nagovori 

 11.00 Posvet o gospodarskem sodelovanju in 
novih poslovnih priložnostih v regiji 

 12.30 Kosilo in mreženje 

 13.30 B2B srečanja 

 16.00 Zaključno druženje 
Informacije: preko e-pošte info@sdgz.it in telefona: 
+39 04067248. 
 

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.b2match.eu/food2017
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SEKCIJE 
 
 

GOSTINCI 
 

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
kadilnica 

Objavljen je bil Pravilnik o pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati kadilnica ( Ur.l.52/2017 z dne 22.9.2017), 
ki določa, da mora biti kadilnica zaprt prostor v 
celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z 
vrati, ki se morajo samodejno zapirati in so običajno 
v zaprtem položaju. Zaprta okna in vrata se štejejo 
kot del stene.  Nad ali ob vratih kadilnice mora biti 
označba z dobro vidnim napisom »kadilnica« in z 
navedbo števila oseb, ki jih kadilnica lahko istočasno 
sprejme.  
Kadilnica mora biti opremljena s svojim 
prezračevalnim sistemom, ki mora zagotavljati 
podtlak najmanj 5 Pa pri zaprtih vratih kadilnice, 
opremljena pa mora biti tudi z napravo, ki meri in 
prikazuje stanje podtlaka, določene so tudi vrednosti 
dovoda vtočnega in odvoda odtočnega zraka in 
izpust zavrženega zraka.  Lastnik, najemnik ali 
upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora, v 
katerem je kadilnica, mora zagotoviti, da je kadilnica 
skupaj s prezračevalnim sistemom vzdrževana v 
skladu z navodili proizvajalca in da ves čas uporabe 
ustreza določbam tega pravilnika.  
(tehnična dokumentacija) 
Kadilnica mora imeti tehnično dokumentacijo in 
časovnico o opravljanju posameznih vzdrževalnih 
postopkov.  Tehnična dokumentacija kadilnice 
oziroma prezračevalnega sistema mora vsebovati 
podatke o koncentracijah nikotina, ogljikovega 
monoksida, kadmija in alveolarnega prahu ob polni 
obremenitvi kadilnice, ki se lahko pojavljajo v 
zaprtem javnem ali delovnem prostoru, kjer je 
kadilnica, ali v sosednjih zaprtih javnih ali delovnih 
prostorih. Čiščenje kadilnice se lahko izvaja samo 
takrat, ko se v kadilnici ne uporabljajo tobačni izdelki 
in povezani izdelki.  
 

10. Strokovno srečanje gostincev – Grand Hotel 
Bernardin, Portorož 20. in 21.11.2017 

Tradicionalno 10. Strokovno srečanje gostincev bo 
21.11.2017 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo pripravila 
zanimive teme, aktualne za gostince.  Med 
predavatelji, vrhunskimi strokovnjaki s področja 
gostinstva, bodo tudi kuharji, lastniki Michelinovih 
zvezdic.  
Program strokovnega srečanja bo objavljen na 
spletni stani sekcije. 
 

LESARJI 
 

Strokovna ekskurzija in obisk sejma SASO v 
Splitu 
Sekcija lesnih strok pri OZS organizira tridnevno 
strokovno ekskurzijo (26. do 28.10.2017) z ogledom 
strokovnega sejma SASO v Splitu, zanimivega za 
lesarje, izdelovalce pohištva in gradbenih elementov. 
od četrtka, 26. 10., do sobote, 28. 10. 2017. 
Program: 
1.dan, četrtek, 26. oktobra 2017 ob  6.30 odhod iz 

parkirišča Atlantis BTC, Ljubljana, postanek in 
ogled Zadra, nadaljevanje poti do Splita, 
večerja, nočitev. 

2.dan: ogled sejma SASO, ki povezuje sejme za 
gradbenike, lesno industrijo, kovinarje, malo 
obrt, elektroniko, energetiko in 
telekomunikacije, pohištvo, ekologijo, 
komunalno opremo, bazene in opremo za 
bazene ter kamnoseštvo. Po sejmu ogled 
mesta in večerja v mediteranski restavraciji, 
nočitev. 

3.dan; po zajtrku možnost dodatnega ogleda Splita, 
nadaljevanje poti proti Šibeniku, ogled mesta, 
ob 17.uri povratek proti Sloveniji. 

Kotizacija: 220 € vključuje hotelsko-gostinske 
storitve ter del stroškov prevoza (plačilo kotizacije po 
potrditvi prijave). Ostale stroške, oglede po 
programu, stroške vodenja, del stroškov 
avtobusnega prevoza in organizacije potovanja ter 
DDV, sofinancirata partnerja, Direktorat za lesarstvo 
pri MGRT in SPIRIT. 
Prijava: do 9.10.2017 na e-naslov 
iris.brkovic@ozs.si ali po faxu: 01 50 54 373  ali na 
naslov Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 
Sekcija lesnih strok, Celovška 71, 1000 Ljubljana.  
Prijavnico in celotni program ekskurzije dobite na 
OOZ Idrija. 
 
 

PREVOZNIKI 
 

Stokovna ekskurzija v tovarno IVECO Madrid 
 

Sekcija za promet pri OOZ Nova Gorica organizira v 
dvodnevno ekskurzijo z ogledom tovarne IVECO v 
Madridu. Odhod je predviden v soboto, 4. oz. v 
nedeljo, 5. november, prihod pa v ponedeljek, 6. oz. 
torek, 7. november 2017, točen termin še ni določen. 
Zaradi zagotovitve rezervacij cenovno ugodnejših 
letalskih kart se prijavite čimprej. 
Prijave: do 8.10.2017 na spletni strani 
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-
ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet 
 

Stokovno srečanje prevoznikov  

 
Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije (OZS) in Združenje za promet pri 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2394/pravilnik-o-pogojih-ki-jih-mora-izpolnjevati-kadilnica/#(tehnična dokumentacija)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2394/pravilnik-o-pogojih-ki-jih-mora-izpolnjevati-kadilnica/#(tehnična dokumentacija)
mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet
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Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) sta konec 
septembra organizirali strokovno in družabno 
srečanje prevoznikov in prevozniških družin. 
Na srečanju, ki se ga je udeležilo več kot 1000 
prevoznikov in njihovih družin, so prevozniki ponovno 
dokazali, da ostajajo enotni in povezani.   
Prevozniki so bili na srečanju podprli izgradnjo 
drugega tira, vendar naj se ne financira iz njihovih 
lastnih žepov.  
Slovenska družinska podjetja, tudi prevozniška, so 
večinoma majhna, vseeno pa ustvarijo kar tri četrtine 

dodane vrednosti slovenskih podjetij in delovnih 
mest. V strokovnem delu srečanja so za obiskovalce 
pripravili predavanje o prenosu lastništva podjetij na 
mlajše generacije, predstavitev prihodnosti 
digitalizacije v transportni dejavnosti in predstavitev 
elektronskega cestninjenja v Sloveniji od 2018.  
 
 
 
 

PRISPEVKI IN DAVKI 
 

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. 

2. 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 do marca (plačilo do 
20.4.2017) so bili 65,67€ (32,43€ + 33,24€), za april 
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(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 julij 2017 je znašala 1.593,10€, neto  
plača pa 1.039,55€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
julij 2017  je znašala 1.599,64€, neto 1.043,25€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj – 
julij 2017  je znašala 1.603,00€, neto 1.045,12€.  

 

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. 
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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 
 

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 
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47 1.9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 

47 1.9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav 

48 8.9. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev 

48 8.9. 
Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih 

stroškov 

50 15.9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 

50 15.9. Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu 

50 15.9. 
IDRIJA - Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v 

Godoviču (1. faza) 

51 19.9. Pravilnik o opozorilih o škodljivosti pitja alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah 

52 22.9. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica 

52 22.9. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 

53 22.9. 
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni 

objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 

53 25.9. IDRIJA - Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču 

54 29.9. Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) 

54 29.9. Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D) 

54 29.9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) 

54 29.9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B) 

54 29.9. Poročilo o gibanju plač za julij 2017 

 
 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI SEPTEMBER 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  SEPTEMBER  2017 21 0 21 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 168 0 168 

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 JUNIJ 2017 1.593,10 € 1.039,55 €  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR - JULIJ  2017 1.299,64 € 1.043,25 €  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna mesečna  plača  MAJ - JULIJ  2017 1.603,00 € 1.045,12 €  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 € 1.115,17 € 

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 € 
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