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AKTUALNO 
 

40 LET OBMOČNE OBRTNO-

PODJETNIŠKE ZBORNICE IDRIJA 
 

Idrijski obrtniki so 23.6.1977 ustanovili Združenje 

samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in 

avtoprevoznikov občine Idrija.  

Sestanek pobudnikov za ustanovitev združenja 
samostojnih obrtnikov občine Idrija je bil 4. decembra 
1976. Obrtniki Jože Mlinar, Franjo Rebec, Evgen 
Šinkovec, Franc Šinkovec, Marijan Kavčič, Ivan 
Erbič, Marijan Peljhan in Damijan Lampe so 
soglašali, da za zastopanje svojih interesov na nivoju 
občine in države potrebujejo združenje. Pol leta 
pozneje so pobudo uresničili na ustanovnem občnem 
zboru 23. 6. 1977, ko so ustanovili Združenje 

samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in 
avtoprevoznikov občine Idrija.   
Na prireditvi, ki bo v sredo, 8. novembra 2017 ob 
19.uri v Mesnem muzeju Idrija,  bodo podeljena 
jubilejna priznanja obrtnikom in podjetnikom, ki več 
kot 20 let opravljajo dejavnost. 
Jubileja se bodo udeležili tudi Branko Meh, 
predsednik OZS, Bojan Sever, župan Občine Idrija 
in Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno. 
Za pester program prireditve bodo poskrbeli pevci 
Obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska 
in člani skupine KUD Cerkno. 

 
Predstava KUD Cerkno 

 

VABILO 

Vabimo vas na slavnostno skupščino ob praznovanju  

40. obletnice Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija 

 s  

podelitvijo jubilejnih priznanj  

obrtnikom in podjetnikom za obletnico opravljanja dejavnosti 

 

sreda, 8. november 2017 ob 19.uri v 

Mestnem muzeju Idrija 

 
Prijave do ponedeljka, 6. novembra 2017  ( tel.: 05 37 34 750 ali e-naslov: ivica.podgornik@ozs.si) 
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 Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska 
 

Prijava: do ponedeljka, 6.novembra na tel.: (05) 37 

34 750 ali e-naslov: ivica.podgornik@ozs.si. 
 

 

JUBILANTJE 2017 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, 

podeljuje jubilejna priznanja za 20, 25 in 30 …. let 

neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti. 

Po podatkih obrtnega registra so letošnji jubilanti 

naslednji: 

35 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
BOGATAJ FELIKS s.p. - 
AVTOPREVOZNIK 

PODLANIŠČE 18  CERKNO 

MAKUC IVAN s.p. - MASIVA SPLOŠNO 
MIZARSTVO 

REKA 30  CERKNO 

 
 

30 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
MOBING d.n.o. - ČESNIK & ČESNIK 
(ČESNIK VOJKO) 

TRIGLAVSKA 
ULICA 43 

 IDRIJA 

 
 

25 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
BAVCON MARIJAN s.p. - E.T.S. BAVCON 
ELEKTRONIKA - TELEFONIJA - SERVIS 

BEVKOVA ULICA 
2 

 CERKNO 

ERJAVEC RENATO s.p. - 
AVTOPREVOZNIK IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA 

IDRIJSKE 
KRNICE 3 

 SP.IDRIJA 

GABER PODJETJE ZA LESARSKO 
DEJAVNOST d.o.o. 

GORENJI 
NOVAKI 28 

 CERKNO 

GATEJ DARKO s.p. - LESARSTVO GORENJI 
NOVAKI 27B 

 CERKNO 

JURIĆ DRAGAN s.p. - PRO-PLAST 
PROIZVODNJA PLASTIČNIH VREČK 

KAJUHOVA 
ULICA 1 

 IDRIJA 

KASKADER d.o.o. (POLJANEC PETER) SPODNJA 
KANOMLJA 66 

 SP.IDRIJA 

BRUS d.o.o. TRANSPORT GODOVIČ 154  GODOVIČ 

MIKUŽ BORUT s.p. - AVTOMEHANIKA ULICA NIKOLAJA 
PIRNATA 23 

 IDRIJA 

MONT d.o.o. (TRATNIK EMIL) VOJSKO 77A  IDRIJA 

SELJAK FRANC s.p. - SEFIS - STROJNE 
INSTALACIJE 

LABINJE 16  CERKNO 

SPIDER PODJETJE ZA TRGOVINO IN 
STORITVE d.o.o. (ERŽEN ZORAN) 

VOJKOVA ULICA 
16 

 IDRIJA 

SST FLURTI d.o.o. (POŽENEL ANTON 
ZVONKO) 

GODOVIČ 34  GODOVIČ 

 
 

20 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
DEBELJAK PETER s.p. - ZAKLJUČNA 
GRADBENA DELA - 
SLIKOPLESKARSTVO 

ZAKRIŽ 37A  CERKNO 

IVANOVIĆ NATAŠA s.p. - FRIZERSKI 
SALON NATAŠA 

GORTANOVA 
ULICA 3 

 IDRIJA 

JEREB BOJAN s.p. - "GRAMEH" - 
GRADBENA MEHANIZACIJA 

VOJSKO 102  IDRIJA 

KOFOL IVAN s.p. - ORODJARSTVO LAZEC 10  CERKNO 

KOSMAČ JANKO s.p. - DOLOMIT 
GRADBENA MEHANIZACIJA-
SEPARACIJA PESKA 

ZADLOG 27  ČRNI VRH 

MLAKAR MIHAEL s.p. - GRAVIRANJE, 
OBDELAVA, PROIZVODNJA, STORITVE, 
INŠTALACIJE GRAVI 

ARKOVA ULICA 
26 

 IDRIJA 

MOČNIK BOŠTJAN s.p. - MIZARSTVO IN 
LESNA GALANTERIJA 

CESTA OF 35  CERKNO 

PODOBNIK JOŽE s.p. - MSOS 
PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV 

REKA 27  CERKNO 

POLJANEC BORUT s.p. - ČISTILNI 
SERVIS 

GODOVIČ 40B  GODOVIČ 

PRIMOŽIČ PETER s.p. - VULMEX 
VULKANIZERSTVO 

CVETKOVA 
CESTA 37 

 CERKNO 

RTCP RUPNIK RAČUNALNIŠTVO,  
POPRAVILO ELEKTRONSKIH IN 
OGREVALNIH NAPRAV d.o.o. (RUPNIK 
FRANC) 

ČRNI VRH 122  ČRNI VRH  

TROHA TOMAŽ s.p. - HIK ČIŠČENJE POT V ČEŠNJICE 
57 

 IDRIJA 

TUŠAR SLAVKO s.p. - MIZARSTVO NA GRIČU 11  SP.IDRIJA 

VONČINA JOŽEF s.p. - PODJETNIŠKO 
IN POSLOVNO SVETOVANJE 

ČEKOVNIK 9 IDRIJA 

 

POZOR – PREVARE ZA VPISE 

V RAZNE REGISTRE  
 

Ponudbe podjetjem za vpise v razne poslovne 
registre je zelo pogosto. V preteklosti so bili takšni 
primeri vpisi v European Union Web-register 
Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija, 
Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, 
Construct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro 
Bussines Guide, ali World Bussines Guide … 
 

Register poštenih podjetnikov 
Ponovno se pojavljajo klici iz podjetja IBV Media 
d.o.o. (lastnik in direktor Boris Gole), ki ponujajo vpis 
v register poštenih podjetnikov za 59 €.   Besedilo 
lahko prejmete tudi preko SMS. V kolikor pristanete 
na vpis v register in pozneje želite preklicati odločitev 
in računa ne plačate, sledi izterjava. O prevari je 
obveščen tudi Tržni inšpektorat. 
 

EBN European Business Number 
 

Zadnje dni podjetja prejemajo ponudbe je vpis  v 
EBN European Business Number, kjer pozivajo, da 
izpolnite ali dopolnite njihov obrazec z osnovnimi 
podatki o podjetju (naziv, sedež, kontakti…). V 
drobnem tisku je navedeno, da z izpolnitvijo obrazca 
dejansko naročate plačljivo storitev vpisa v poslovni 
register, ki stane 771 € na leto, hkrati pa se obvežete 
tudi za naročilo objave v register za naslednja tri leta 
Način pisanja je vsekakor zavajajoč, zato vedno 
pazite, kaj izpolnjujete in podpisujete. 
 

Zato pozor! Pazite, kaj podpisujete!  
 
 

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 

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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Program: 

 Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 
(Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti) 

 Poslovanje v Nemčiji in Avstriji (Zdenka 
Bedekovič, OZS svetovalka - specialistka za 
poslovanje v tujini) 

 Poslovanje v Italiji (Ivan Perčič, direktor Servis 
d.o.o. – S.r.l., Trst, dr. Boštjan Starc, zunanji 
sodelavec Servis d.o.o. – S.r.l., Trst) 

 Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za opravljanje 
dela v tujini ( Polona Fink Ružič, Odvetniška 
družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., 
d.o.o.) 

 Poslovanje na Hrvaškem ( Janja Starc, direktorica 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško) 

 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, spletna 
prijavnica ali na svetovanje@ozs.si. 
Informacije: Jana Golić, 01 5830 553 ali 051 301 
735 
 

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.  

  

 
 
 

 
 

ZAKONODAJA 
 

 

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA 
 

Sprememba Zakona o inšpekciji dela in Zakona o 
urejanju trga dela. Delavci se bodo morali v roku 
treh dni po vročitvi pogodbe o prenehanju 
delovnega razmerja prijaviti v evidenco 
brezposelnih.  
 

Uradnem listu Ur.l.55/2017 z dne 6.10.2017 so bile 
objavljene spremembe Zakona o inšpekciji dela in 
Zakona o urejanju trga dela, ki so začele veljati 
21.oktobra 2017. 
Zakona o inšpekciji povečuje pristojnosti 
inšpektorjev na področju prekarnih oblik opravljanja 
dela in v primeru neizplačila plač delavcem.  
Inšpektor bo lahko prepovedal opravljanje dela 
oziroma uporabo sredstev za delo do odprave 
nepravilnosti, če bo pri inšpekcijskem nadzoru 
ugotovil, da je bil pri delodajalcu v obdobju preteklih 
12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno 
ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z 
določbami o plačilnem dnevu. 
Inšpektor opravlja nadzor tudi nad oblikami dela na 
podlagi pogodb civilnega prava ( npr. podjemne 
pogodbe). V kolikor ugotovi, da obstajajo elementi 
delovnega razmerja (prostovoljno, osebno in 
nepretrgano delo za plačilo, v organiziranem procesu 
delodajalca in podrejeno v smislu navodil in nadzora 

s strani delodajalca), se delo ne sme opravljati na 
podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki 
jih določa Zakon o delovnih razmerjih. 
Inšpektor ima pooblastilo, da z odločbo odredi, da 
mora zavezanec tri dni po vročitvi odločbo, osebi, ki 
opravlja dela na podlagi pogodb civilnega prava v 
nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, vročiti 
pisno pogodbo o zaposlitvi. Delavec mora ponujeno 
pogodbo skleniti najkasneje v treh delovnih dneh po 
prejemu.  
 

Zakona o urejanju trga dela prinaša spremembe 
predvsem za delavce in brezposelne osebe.  

 V evidenco brezposelnih oseb se bodo lahko 
prijavile tudi osebe, ki ne bodo družbeniki in hkrati 
poslovodne osebe v osebnih ali kapitalskih 
družbah. 

 Zakon določa tudi spodbude za prejemnike 
denarnega nadomestila z nedokončano 
osnovnošolsko izobrazbo, doseženo 
osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno 
izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ki bodo v 
času upravičenosti do denarnega nadomestila 
sklenili delovno razmerje s polnim delovnim 
časom. Zavod bo tem zaposlenim do izteka 
obdobja, vendar največ še 12 mesecev po 
zaposlitvi, izplačeval spodbudo v višini 20% 
zadnjega izplačanega neto zneska denarnega 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0Nb0000017rSy4
http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0Nb0000017rSy4
mailto:jana.golic@ozs.si
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nadomestila. Spremembe se začnejo uporabljati 
21. januarja 2018. 

 V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, mora  
delodajalec delavca obvestiti o pravnem varstvu 
ali pravicah iz naslova zavarovanja za primer 
(obveznost prijave v evidenco brezposelnih v roku 
treh dni po vročitvi odpovedi), sicer mu grozi 
globa od 750 do 2.000 €. Spremembe se začnejo 
uporabljati 21. januarja 2018 

 Delavec se mora najpozneje v treh dneh po 
vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ( v času 
odpovednega roka) prijaviti pri zavodu v evidenco 
iskalcev zaposlitve. Če bo delavec rok zamudil, 
mu bo zavod prve tri mesece izplačeval denarno 
nadomestilo v višini 60% od osnove, vendar ne 
manj kot 350 €. 

 Za brezposelne osebe, ki bodo odklonile vključitev 
v program aktivne politike zaposlovanja ali 
odklonile  ustrezno ali primerno zaposlitev,  se 
uvaja postopno sankcioniranje, in sicer tako, da 
zavod osebi, ki prejema denarno nadomestilo, ob 
prvi kršitvi nadomestilo zniža za 30%  zadnjega 
izplačanega zneska, vendar ne na manj kot 350€. 
Ob drugi taki kršitvi, bo oseba izbrisana iz 
evidence brezposelnih oseb. Spremembe se 
začnejo uporabljati 21. januarja 2018. 

 Ukinja se tudi možnost opravljanja volonterskega 
pripravništva 

 Vzpostavlja se evidenca študentskega dela, ki jo 
bo izvajala  Študentska organizacija Slovenije. 

 

OBDAVČITEV PREVOZA BLAGA 

NAMENJENEGA ZA IZVOZ 
 

Pojsanilo FURS v zvezi  z obdavčitvijo prevoza 
blaga namenjenega za izvoz, če storitev opravi 
podprevoznik, spreminja dosedanjo prakso. 
 

FURS je objavil pojasnilo v zvezi z oprostitvijo 
prevoza blaga namenjenega izvozu, ki ga opravi 
podprevoznik. Od 28.8.2017 dalje storitev 
podprevoznika ni več oproščena plačila DDV v 
skladu z 52/1/e ZDDV-1. 
V skladu s členom 146(1)(e) Direktive Sveta 
2006/112/ES (e točka prvega odstavka 52. člena 
ZDDV-1) so storitve prevoza, ki so neposredno 
povezane z izvozom blaga zunaj Unije, oproščene 
DDV. Namen določbe je zagotoviti obdavčitev 
opravljanja zadevnih storitev v njihovem 
namembnem kraju, torej kraju, kjer bodo izvoženi 
proizvodi porabljeni. 
Oprostitve DDV je treba v skladu z ustaljeno sodno 
prakso sodišča EU razlagati ozko, ker pomenijo 
izjemo od splošnega načela, na podlagi katerega se 
ta davek plačuje za vsako dobavo blaga ali storitev, 
ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo. 
Zato iz besedila in cilja člena 146(1)(e) Direktive 
2006/112 izhaja, da je treba to določbo razlagati 
tako, da obstoj neposredne vezi ne pomeni samo, da 
opravljanje zadevnih storitev v skladu z njihovim 

namenom prispeva k dejanski izvedbi transakcije 
izvoza ali uvoza, temveč tudi, da se te storitve 
opravljajo neposredno za - odvisno od primera - 
izvoznika, uvoznika ali naslovnika blaga iz navedene 
določbe. 
Izhajajoč iz sodbe Sodišča Evropske unije (C-
288/16) se oprostitev iz določbe e) točke prvega 
odstavka 52. člena ZDDV-1 ne uporablja za 
opravljanje storitve, ki se nanaša na transakcijo 
prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne 
opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika 
tega blaga. To pomeni, da storitev prevoza, ki jo 
opravi podprevoznik, ni oproščena plačila DDV v 
skladu z e) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-
1. Enako velja tudi za druge storitve, povezane z 
izvozom, ki jih opravijo podizvajalci. 
Kaj storiti, če ste račun za prevoz blaga že izdali? 
 
Prevoz opravljen od 28.8.2017 dalje je obdavčljiv. V 
kolikor ste račun že izdali izstavite dobropis in 
naročniku prevoza, glavnemu prevozniku, 
slovenskemu ID zavezancu, izstavite nov račun z 
obračunanim DDV.  
Vir: OZS 

 

REGISTER LASTNIKOV PODJETIJ 
 

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. 
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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. 
 

POKOJNINSKA ZAKONODAJA 

Sprememba Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju zagotavlja 500€ 
pokojnine 
Oktobra je začela veljati sprememba Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
zagotavlja pokojnino v znesku 500 evrov vsem, ki se 
bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko 
dobo (brez dokupa), ki je po veljavnem zakonu 
predpisana za starostno pokojnino pri najnižji 
starosti. Te pokojnine so bile prvič izplačane konec 
oktobra.  
Predpisana pokojninska doba za pridobitev starostne 
pokojnine pri najnižji starosti za ženske se je po 
veljavnem zakonu z leti povečevala od 38 let in štirih 
mesecev, kolikor je znašala za leto 2013, do 39 let in 
osmih mesecev, kot velja letos, so sporočili z Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). 
Pravico do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov 
bodo imeli tudi vsi tisti, ki so se starostno ali 
invalidsko upokojili po prej veljavnih predpisih in so 
dopolnili pogoj pokojninske dobe za starostno 
upokojitev pri najnižji starosti ali brez pogoja starosti, 
če ta ni bil predpisan. Pač pa se pri ugotavljanju 
pokojninske dobe za izplačilo zagotovljene pokojnine 
ne upošteva dodana doba. 
Tisti, ki so izpolnili omenjene pogoje in so se 
starostno ali invalidsko upokojili v sorazmernem delu 
po mednarodnih pogodbah, so od 1. oktobra 
upravičeni do sorazmernega dela zagotovljene 
pokojnine. Tako zagotovljena pokojnina kot 
sorazmerni del se bosta usklajevala enako kot 
pokojnine. 
Do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov niso 
upravičeni prejemniki predčasne pokojnine in 
prejemniki starostne ali invalidske pokojnine, ki so bili 
pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji 
obseg pravic. 
Niti zagotovljena pokojnine niti njen sorazmerni del 
se ne bosta upoštevala niti pri odmeri vdovske 
oziroma družinske pokojnine niti pri odmeri 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja. 
ZPIZ bo vse upravičence do zagotovljene pokojnine 
obvestil o nakazilu. Pri starostnih in invalidskih 
pokojninah, uveljavljenih od 1. oktobra dalje bodo 
določbe novele upoštevana že ob njihovi odmeri. 

Najnižja pokojnina bo v skladu z novelo po navedbah 
ministrstva za delo zagotovljena skoraj 45.300 
osebam, med njimi je več kot 29.700 žensk. 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA O 

IZVAJANJU ZAKONA O DDV      
 

Ugodnejša obravnava donirane hrane in 
poenostavitev pavšalnega nadomestila za kmete 
 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 50/17 z dne 
15. 9. 2017 je bil objavljen Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku 
na dodano vrednost. Pravilnik je začel veljati 16. 9. 
2017, nekatere določbe pa se začnejo uporabljati 1. 
januarja 2018. Pravilnik med drugim ureja ugodnejšo 
davčno obravnavo donirane hrane in poenostavlja 
pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in 
veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega 
nadomestila.  
Na osnovi novele Zakona o kmetijstvu, ki med 
drugim ureja področje doniranja hrane so v Pravilnik 
o izvajanju Zakona o DDV vnesene določbe o 
donirani hrani  z namenom zmanjšanja količin 
odpadne hrane in izgube hrane vzdolž celotne 
prehranske verige. S spremembo Pravilnika o 
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost so 
dodane določbe za davčno ugodnejše obravnave 
donirane hrane. Pravilnik prinaša možnost 
prilagoditve davčne osnove (lastne oziroma nabavne 
cene) za donirano hrano, in sicer tako, da bo njena 
vrednost za DDV namene ob izpolnjevanju 
predpisane omejitve enaka nič. Gre za bistveno 
administrativno in finančno razbremenitev 
zavezancev, ki bodo ohranili pravico do odbitka DDV 
od nabav hrane, za donirano hrano pa ne bodo 
obračunali DDV. Pravilnik določa tudi omejitev 
vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala 
ugodnejša DDV obravnava, in sicer do višine 2 % 
prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pri 
novoustanovljenih podjetjih do 2 % pričakovanih 
prihodkov v tekočem poslovnem letu.   Če davčni 
zavezanec s skupno vrednostjo donirane hrane  
preseže 2 % skupnih prihodkov za zadnje poslovno 
leto, mora od zneska, ki presega 2 % skupnih 
prihodov za zadnje poslovno leto, obračunati DDV.  
Spremenjen pravilnik prinaša tudi poenostavitev 
posebne ureditve za kmete, in sicer glede veljavnosti 
dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila. 
To bo po novem veljalo do preklica davčnega 
organa, in ne več do izteka koledarskega leta. 
Poenostavlja se tudi postopek odobritve dovoljenja 
za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, kjer davčni 
organ na podlagi podatkov iz odmere dohodnine 
preveri izpolnjevanje pogoja opravljanja osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za 
davčne namene, pogoja, da se dohodek za tako 
dejavnost kmečkega gospodinjstva ugotavlja na 
podlagi pavšalne davčne osnove (da katastrski 
dohodek kmečkega gospodinjstva znaša vsaj 200 
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evrov in je hkrati manjši od 7.500 evrov) ter da ima v 
uporabi ustrezno kmetijsko zemljišče oziroma čebelji 
panj. Pogoji za uveljavljanje pavšalnega nadomestila 
namreč niso več vezani na velikost kmetijskih 
zemljišč oziroma število čebeljih panjev.  
Vir: MF 

 

SPREMEMBA GRADBENE 

ZAKONODAJE  
 

Prostorsko-gradbena zakonodaja sprejeta. Po 
mnenju Sekcije gradbincev pri OZS je gradbeni 
zakon škodljiv za gradbeno stroko 
 

Sekcija gradbincev pri OZS je po več kot dveh leti 
usklajevanja z ministrstvom za okolje in prostor 
uskladila predlog gradbenega zakona, a so na seji 
odbora za infrastrukturo v zadnjem hipu dodali 
amandma, ki določa, da lahko investitor gradnjo za 
lastne potrebe izvajala sam.  
V novem gradbenem zakonu je sekcije gradbincev 
pri OZS določbe o gradnji v lastni režiji označila kot 
sporno z vidika strokovnosti izvedbe del in varnosti 
ljudi. To za gradbince predstavlja nelojalno 
konkurenco in omogoča dela na črno. V tem primeru 
gradbinci niso v enakopravnem položaju z 
investitorji, saj je zanje potreben izobražen kader z 
zdravniškimi pregledi, opravljenim tečajem iz varnosti 
in zdravja pri delu, česar investitorji za gradnjo v 
lastni režiji ne potrebujejo.  
Kljub nasprotovanju stroke, je Državni zbor sprejel 
paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo 
zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora. 
Novi zakoni naj bi med drugim prinesli racionalnejše 
in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih 
interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in bolj 
učinkovit nadzor. Paket sprejete gradbene 
zakonodaje zajema naslednje zakone: 

 Zakon o urejanju prostora 

 Gradbeni zakon  

 Zakono o arhitekturni in inženirski dejavnosti 
 

Zakon o urejanju prostora bo nadomestil sedanje 
zakone o prostorskem načrtovanju, o urejanju 
prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v 
prostor. Zakon med drugim prinaša mehanizem za 
usklajevanje nasprotnih javnih interesov v prostoru, 
in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih 
interesov in na strokovni ravni ni možno doseči 
usklajene rešitve, mnenje podajala novoustanovljena 
vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo 
posvetovala s prav tako novoustanovljenim 
prostorskim svetom kot posvetovalnim organom 
okoljskega ministrstva. Zakon uvaja tudi institut 
lokacijske preveritve, prek katerega bo občina lahko 
prilagodila obliko in velikost območja stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi, dopustila 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali 
omogočila začasno rabo prostora. 

Uvedena je nova raven strateškega načrtovanja, 
regionalni prostorski plan, ki bo veljal na ravni 
razvojne regije. Občinski prostorski načrt ostaja, bo 
pa razbremenjen določenih vsebin - strateški del bo 
prešel v regionalni prostorski plan ali v občinski 
prostorski plan, ki bo obvezen le za mestne občine, 
izločila pa se bo tudi vsebina novo vpeljanega odloka 
o urejanju podobe naselij in krajine, ki bo urejal 
negradbene posege v prostor. Zakon poleg tega med 
drugi vpeljuje razvojne stopnje stavbnih zemljišč in 
njihovo evidentiranje. 
 

Gradbeni zakon med drugim prinaša novosti glede 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega bo 
potrebna manj obsežna dokumentacija, del postopka 
bo tudi pridobivanje mnenj (sedanjih soglasij), kar naj 
bi skrajšalo postopke. Predvidena je tudi možnost 
skrajšanega postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Po novem ne bo več treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za 
začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim 
dovoljenjem, katerega bo pri vseh objektih, razen pri 
zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, 
mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje 
gradnje in izvajalca. 
Večjo varnost za investitorje naj bi prineslo obvezno 
svetovanje na upravnih enotah še pred vložitvijo 
zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti 
predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in 
drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku 
zavezujoča. 
Zakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med 
drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje, 
pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o 
začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe, 
poleg tega naj bi bila zagotovljena večja aktivnost 
nadzornika gradnje. Za nadzor gradnje objektov, za 
katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po 
novem pristojne občinske inšpekcije. 
Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije 
neproblematičnih nedovoljenih gradenj - za objekte, 
ki so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče 
pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, pri 
čemer bo moral lastnik med drugim plačati 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 
Mlajše objekte, ki so bili zgrajeni do uveljavitve 
zakona, bo mogoče legalizirati po postopkih, ki so 
veljali v času gradnje. 
 

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 
določa regulacijo te dejavnosti in poklicev. Med 
drugim opredeljuje štiri regulirane poklice - 
pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, 
pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni 
prostorski načrtovalec - ter določa pogoje za 
pridobivanje licenc in opravljanje dejavnosti. 
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 NAPOTITEV V TUJINO – NOVE 

VLOGE ZA IZDAJO POTRDILA A1  

Nove vloge od 1.1.2018 za potrdila A1, potrebne 
pri čezmejnem opravljanju storitev 
Na osnovi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je 
ministrstvo sprejelo Pravilnik o obrazcu vloge za 
izdajo potrdila A1 ( objavljen v Ur.l.56/2017 z dne 
13.10.2017), ki določa vsebino elektronske vloge za 
izdajo potrdila A1 . 
Vlogo sestavljajo trije podatkovni seti, in sicer o 
vlagatelju, o osebi, za katero se vlaga vloga, in o 
storitvi, v okviru katere bo delavec opravljal delo v 
drugi državi, ter izjavi vlagatelja.  

Pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.  

PREDLOG ZAKONA O 

EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN 

Ministrstvo za okolje in prostor je oktobra dalo v 
javno obravnavo predlog novele Zakona o 
evidentiranju nepremičnin, katere cilj bo zagotoviti 
bolj kakovostne podatke v javnih evidencah zaradi 
množičnega vrednotenja nepremičnin. 
Zakon o evidentiranju nepremičnin se spreminja v 
delih, pri katerih se je veljavna ureditev glede 
evidentiranja in spreminjanja podatkov v zemljiškem 
katastru, katastru stavb in registru nepremičnin 
pokazala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z 
vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja 
nepremičnin. 
Pri zemljiškem katastru so predvidena bolj jasna 
pravila vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski 
rabi zemljišč. 

Pri katastru stavb bodo usklajena pravila za 
vpisovanje podatkov o lastnikih delov stavb s pravili 
za vpisovanje teh podatkov v zemljiško knjigo. 
Delitev stavbe na več delov stavbe bo za 
stanovanjske stavbe, zgrajene po 1. januarju 2003, 
omejeno; dovoljeno bo le, če je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje za večstanovanjsko stavbo. 
Pri registru nepremičnin bo jasneje določeno vodenje 
podatkov o nepremičninah, med drugim se bo 
dosledno upoštevalo zakonsko določene pristojnosti 
organov, ki podatke posredujejo. 
Lastniki nepremičnin bodo enkrat letno prejeli 
obvestilo, če se bodo podatki v zemljiškem katastru, 
katastru stavb ali registru nepremičnin spremenili in 
lastniki ne bodo o njih obveščeni že z upravno 
odločbo ali obvestilom. Med drugim bo šlo za 
spremembe podatkov, ki se vodijo le v registru 
nepremičnin (npr. letnica obnove stavbe), 
spremembe podatkov, ki se prevzamejo iz drugih 
evidenc ter se v zemljiški kataster in register 
nepremičnin vpišejo na podlagi grafičnega preseka, 
in za spremembe podatkov zaradi lokacijske 
izboljšave zemljiškega katastra. 
Novela določa tudi ukrepe geodetskega inšpektorja 
in učinkovit nadzor nad izvajanjem zakonskih določil. 
Novi zakon naj bi prinesel tudi informacijsko prenovo 
nepremičninskih evidenc, ki naj bi zagotavljala 
sprotno evidentiranje podatkov o nepremičninah, 
povezavo z zemljiško knjigo ter drugimi zbirkami 
prostorskih podatkov (projekt eProstor). 
  

INFORMACIJE 
  

AJPES VROČA SKLEPE 

SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM Z 

NAVADNO POŠTO 
 

Novosti pri vročanju sklepov za s.p.  
Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru 
Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o 
vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu 
spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila 
vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega 
podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač 
pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga 
bo na željo samostojnega podjetnika izročil osebno 
na izpostavi AJPES. Šteje se, da je vročitev 
opravljena na dan objave sklepa na spletnem portalu 
AJPES. Samostojni podjetnik se lahko na sklep 
pritoži v roku 8 dni od vročitve, to je od objave sklepa 
na spletnem portalu AJPES. 
Način vročitve sklepov o spremembi po uradni 
dolžnosti, sklepov o zavrnitvi, zavrženju, ustavitvi 
postopka, sklepov o obstoju izbrisnega razloga in 
vseh sklepov o izbrisu samostojnega podjetnika (ne 

glede na to ali je bil samostojni podjetnik izbrisan na 
podlagi njegove prijave ali po uradni dolžnosti) ostaja 
nespremenjen, zato se sklepi v teh primerih, kot do 
sedaj, vročajo z osebno vročitvijo. 
 

POROČANJE O GOSTIH IN 

PRENOČITVAH 
 

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene 
obrate vpisati v register v treh mesecih po 
vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 
2018. 
AJPES bo 1. 12. 2017 vzpostavil Register 
nastanitvenih obratov, v katerega bodo izvajalci 
nastanitvene dejavnosti vpisovali nastanitvene 
obrate. Vzpostavljen bo nov sistem eTurizem za 
poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige 
gostov) za namen vodenja evidence gostov, za 
namen spremljanja obračuna in plačila turistične 
takse ter za statistične namene. 
Po novem se bodo podatki poročali samo prek 
spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, 
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Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in 
občinam.  
Nastanitveni obrati, za katere bodo zavezanci morali 
poročati so: 

 gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev 
(hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, 
hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi 
domovi ter kampi), 

 prostori za goste pri sobodajalcih, 

 kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), 
ki gostom nudijo nastanitev in marine. 

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register 
so: 

 gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki), 

 sobodajalci, 

 nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 

 upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v 
nastanitvenem obratu. 

Zavezanec predloži predlog za  vpis, spremembo ali 
izbris nastanitvenega obrata v/iz registra: 

 neposredno prek spletne aplikacije na portalu 
AJPES, pri čemer se predhodno identificira v 

skladu s sistemom pooblastil spletnega portala 
AJPES ali 

 osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za 
predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije 
na portalu AJPES. 

Obveznosti izvajalcev nastanitvenih dejavnosti bodo 
poročanja prek spletne aplikacije eTurizem in sicer: 

 dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - 
najpozneje v 12 urah po prihodu gosta, 

 mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli 
mesec. 

Zavezanci pričnejo poročati podatke o gostih, 
prenočitvah in nastanitvenih obratih s prvim dnem 
naslednjega meseca po vpisu v register, torej s 1. 1. 
2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018. Od 1. 3. 2018 bo 
prijava gostov možna samo še prek spletne 
aplikacije »e-Turizem« na portalu AJPES 
Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene 
obrate vpisati v register v treh mesecih po 
vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 
2018. 

 

RAZPISI – SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 

 
Zavod RS za zaposlovanje ima na razpolago več 
aktualnih programov za spodbujanje zaposlovanja in 
usposabljanja: 
1. Zaposli.me 2017/2019, 
2. Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, 
3. Delovni preizkus, 
4. Usposabljanje na delovnem mestu. 
 

 
 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih  
Ciljna skupina so brezposelne osebe, stare do 
vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb. Višina subvencije znaša 
5.000 € za zaposlitev za nedoločen čas. 
Delodajalci oddajo ponudbo v elektronski obliki na 
Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ 
Podrobnosti razpisov so objavljene na spletni strani 
Zavoda za zaposlovanje 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbud
e/ugodnosti_pri_zaposlovanju 
 

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 

30. 11. 2017 ob 9.uri, predavatelj: Dušan Bavec 

 Katere osebe in s kakšno pogodbo mi lahko 
pomagajo pri mojem delu, ne da jih zaposlim 
(podjemna pogodba, upokojenska pogodba, 
pomoč sorodnikov…)? 

 Finančne vzpodbude za delodajalce pri novem 
zaposlovanju. 

 Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi 

 Obveznosti pogodbenih strank 

 Posebne oblike pogodb o zaposlitvi (določen čas, 
nedoločen čas, s krajšim delovnim časom, delo 
na domu ipd.) 

 Značilnosti kolektivnih pogodb 

 Fleksibilne oblike zaposlovanja 

 Poskusno delo 

 Kaj moram poleg plače zagotoviti  delavcu 
(dopust, regres …..) 

 Kako se določa plača  

 Razlika med  konkurenčno prepovedjo ter 
konkurenčno klavzulo 

 Kateri interni akti so obvezni in kateri so 
priporočljivi 

 Splošno o odpovedi pogodbe o zaposlitvi in 
drugih načinih prenehanja delovnega razmerja 

 Kakšne so delovnopravne obveznosti ob 
prenosu/prevzemu dejavnosti (npr. sin prevzame 
dejavnost od očeta)? 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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 Ali moram biti kot podjetnik vključen v socialno 
zavarovanje in ali moram plačevati polne 
prispevke? 

 Ali je možna zaposlitev tudi v lastnem podjetju? 

 V katerih primerih lahko kot podjetnik uveljavim 
denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje? 

 

2. Sklop ABC POSLOVNEGA PRAVA 30. 11. 2017 
ob 12.uri, predavateljica: mag. Nina Scortegagna 
Kavčnik) 

Gospodarsko in statusno pravo  

 Pravnoorganizacijske oblike – osnovne 
značilnosti ter prednosti in slabosti 

 Pogoji za opravljane dejavnosti 

 Kaj zvem iz vpogleda v Poslovni register 
Slovenije 

 Trenutno aktualne finančne spodbude države 
(subvencije, plačilo prispevkov) pri odpiranju 
podjetja. 

 Pristojnosti inšpektoratov 
 Pogodbeno pravo  

 Vrste pogodbenih razmerij 

 Pogoji za veljavno sklenitev pogodbe 

 Kako lahko zavarujem pogodbene obveznosti 

 Prenehanje pogodbenih obveznosti (pobotanje 
ali kompenzacija, odpust dolga, nezmožnost 
izpolnitve, zastaranje) 

 Izvršilno pravo  

 Izvršba na podlagi verodostojne listine ali 
izvršilnega naslova 

 Izvršba na plačo 
 Pravo varstva potrošnikov  

 Varstvo potrošnikov 

 Odgovornost za izdelek 

 Oglaševanje blaga in storitev 

 Garancija za brezhibno delovanje stvari 

 Pogodbeni pogoji 

 Prodaja blaga in opravljanje storitev 
 Insolvenčno pravo  

 Osnovne značilnosti prisilne poravnave, stečaja, 
poenostavljene prisilne poravnave, stečaja 
fizične osebe 

 

3. Sklop ABC RAČUNOVODENJA 7. 12. 2017 ob 
9.uri, predavateljica: Tadeja Bučar) 

Uvod v računovodstvo:  

 Temeljne računovodske predpostavke in 
kakovostne značilnosti računovodstva 

 Opredelitev in funkcije računovodstva 
Računovodski izkazi – temeljni:  

 Bilanca stanja  

 Izkaz poslovnega izida  

 Povezanost med bilanco stanja in izkazom 
poslovnega izida  

Osnove dvostavnega knjigovodstva in izjeme:  

 Konto / kontni načrt  

 Pravila dvostavnega knjigovodstva  

 Izjeme  

Temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu:  

 Sredstva 

 Obveznosti do virov sredstev (kapital in dolgovi) 

 Prihodki 

 Odhodki / stroški 
 

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

predavateljica: Jasmina Malnar Molek 

 Davek na dodano vrednost (DDV)  

 Splošno o DDV 

 Kraj opravljanja transakcije 

 Davčna osnova in stopnja 

 Račun 

 Odbitek DDV 

 Posebne ureditve 

 Plačana realizacija 

 Davčno obdobje in davčne evidence 
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)  

 Splošno o DDPO 

 Davčno priznani prihodki in odhodki 

 Davčne olajšave 

 Davčna osnova in stopnja 

 Davčni odtegljaj 

 Transferne cene 
Zakon o dohodnini  

 Splošno o dohodnini 

 Vrste dohodkov, davčne osnove in stopnje 

 Dohodek iz dejavnosti 
Davčne blagajne in VKR  

 Splošno o davčnih blagajnah  

 Zakonske zahteve 

 Postopek izmenjave podatkov 

 Vsebina računov 

 Vezana knjiga računov 
 

5. Sklop ABC TRŽENJA IN MARKETINGA, 14.12. 

2017 ob 9.uri, predavateljica: Andreja Hosta 

Pomen trženja 

 Sodobni trgi in dinamika sprememb 

 Iskanje informacij na trgu in njihovo razumevanje 

 Analiza in ocena priložnosti in nevarnosti, 
prednosti in slabosti 

 Tržno pozicioniranje 
Tržne strategije 
 

6. Sklop ABC POSLOVANJA V TUJINI, 14. 12. 

2017 ob 12.uri, predavateljica: Zdenka Bedekovič 

Splošna predstavitev čezmejnega opravljanja storitev  

 Samostojni podjetniki brez zaposlenih 

 Podjetja in enoosebne družbe 

 Načini predstavitve na tujih trgih 
Iskanje poslovnih partnerjev in sklepanje poslov s 

tujini partnerji  

 Evropska mreža (EEN projekt)  

 Bonitetna ocena poslovnega partnerja 

 Ostale posebnosti 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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Viri financiranja  

 Lastna sredstva  

 Evropska nepovratna sredstva 
Tuja sredstva-krediti 
 

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) 
Plačilo kotizacije: pred pričetkom seminarja na 
transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 
02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna 
številka. Namen plačila: OTHR. 
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. 
 

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:  
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.  

SEMINAR INVENTURA 2017 TER 

AKTUALNE DAVČNE SPREMEMBE 
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira 
seminar Inventura 2017 ter aktualne zakonodajne 
davčne spremembe, ki bo v  
 

Torek, 28.11.2017 ob 9:30 na OZS, Celovška 71, 
Ljubljana 

 

Program: 

 Popis v povezavi s SRS in ZGD 

 Čas in izvedba popisa 

 Popis ter knjiženje in (ne) obračun DDV glede na 
vrsto sredstva / obveznosti ( material, polproizvodi 
in nedokončana proizvodnja, proizvodi, blago, 
drobni inventar, osnovna sredstva, obveznosti in 
terjatve, sredstva na računih… 

  Optimizacija bilance do konca poslovnega leta 

 Spremembe davčne zakonodaje veljavne s 
1.1.2018 

Kotizacija: 80€ (+DDV) za člane, 110€ (+DDV) 
ostali udeleženci. Kotizacijo nakažete pred začetkom 
seminarja na TRR SI56  0201 0253 606 416 , Sklic: 
00 200035 - davčna številka, namen plačila: OTHR, 
dokazilo o plačilu pošljete na e-
naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373. 
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 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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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. november 
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 
 
 

POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
 

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  

 Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za delo 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 predavanja, prigrizki, kosilo. 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 ob 10.uri, Pomorska postaja - 
Molo Bersaglieri 3, Trst 

 

Dogodek je zasnovan z namenom spodbujanja 
poslovnega sodelovanja in povezovanja v 
čezmejnem področju. S to pobudo se bodo člani 
Slovenskega Deželnega Gospodarskega Združenja 
predstavili italijanskim, slovenskim, avstrijskim 
gospodarskim subjektom  in širši skupnosti. Na 
Business Forumu  bodo potekale okrogle mize, 
srečanja B2B (Business to Business) in druženja. 
SDGZ Business forum nudi: 

 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:  

 Posvet o gospodarskem sodelovanju in novih 
poslovnih priložnostih v regiji 

 B2B srečanja 
Udeležba na poslovnem forumu je za podjetja 
brezplačna. 
Informacije: preko e-pošte info@sdgz.it in telefona: 
+39 04067248 ali andrej.sik@servis.it, tel. +39 
0406724812, mob. +393483048244). 
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Prijava: obvezna je registracija preko spletne 
povezave https://app.matchingday.it/users/register (vnesete 
svoj elektronski naslov in v nekaj minutah na ta 
naslov prejmete obvestilo z nadaljnjimi 
informacijami).  
 

B2B SREČANJE KOVINSKO-

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN organizira 
mednarodno konferenco in B2B srečanje 
International machinery and plant engineering 
forum, ki bo   

28. novembra 2017 na Avstrijski gospodarski 

zbornici, Wiedner Hauptstraße 63, Dunaj 
 

Srečanje je namenjeno podjetjem iz kovinsko-
predelovalne industrije, ki iščejo priložnosti za 
srečanje z novimi kupci in dobavitelji ter ostalimi 
poslovnimi partnerji iz celega sveta. 
Si želite poiskati nove poslovne partnerje, spoznati 
kaj novega o trendih na področju kovinsko-
predelovalne industrije ali deliti vaše izkušnje?  
Udeležba je za člane OZS brezplačna.  
Prijava in informacije: do 21. novembra 2017 na 
spletni povezavi https://www.b2match.eu/machinery2017 

 
 

SEKCIJE 
 

CEMENTNINARJI, KAMNOSEKI, 

TERACERJI 

Srečanje članov sekcije 
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri 
OZS organizira srečanje članov sekcije, ki bi v  
 

sredo, 29. novembra 2017 ob 14. uri 
na  OOZ Ljubljana Vič, Tržaška 207 

 

Program:  

 S komunikacijo do uspešne prodaje 

 Krepitev zavezništva: interaktivna delavnica za 
identifikacijo izzivov, ukrepov in smernic za delo 
sekcije ter krepitev njenega sodelovanja s člani 

Prijave:  do 10.11.2017 na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000017t27NEAQ 

Udeležba je brezplačna. 
Informacije: sekcija cementninarjev, kamnosekov in 
teracerjev Igor Pipan tel.:  01 5830 568 1000, E 
pošta: igor.pipan@ozs.si 
 

FRIZERJI 
 

Seminar Praktične in nosljive pričeske v letu 
2017 

Sekcija frizerjev pri OOZ Nova Gorica organizira   
strokovno izobraževanje Praktične in nosljive 
pričeske v letu 2017, ki bo v  
 

soboto 11. 11. 2017 ob 10. uri v Obrtnem domu v 
Novi Gorici 

 

Na seminarju bo Smiljan Škarica prikazal enostavne 
oddelitve striženja na način krog, pravokotnik in 
podkev z katerimi dobimo najboljše rezultate na 
najenostavnejši način, ki ga uporablja v salonu na 
rednih strankah a obenem dobi natančna in nosljiva 
striženja. 
Cena: 20 € (z ddv) za člane OZS, 50 € (z ddv) za 
ostale udeležence. Kotizacijo za potrditev udeležbe 
nakažete na TRR OOZ Nova Gorica: Novi KBM d.d. 
št. SI56 0475 0000 0338387, sklic 00 1111. 

Prijave: spletna prijava http://www.ooz-
novagorica.si/dogodki/prakticne-in-nosljive-priceske-
v-letu-2017 
 

London po Londonu 2017 

Na frizerskem dogodku London po Londonu bodo 
predstavljene modne smernice pričesk z 
londonskega Salona International 2017, ki bo v  
 

soboto, 11. 11. 2017 ob 16. uri v dvorani 
Španskih borcev v Ljubljani 

 

V živo bodo predstavljeni trendi striženj in barvanj in 
spenjanja las.   
Na brezplačnih delavnicah ob 15. uri se boste lahko 
poučili o spenjanju za svečane dni, britju in negi 
moške brade ter kisikovi negi las, lasišča in kože. Za 
udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna 
prijava na tel. 01 422 50 45. 
Cena vstopnice je: 40 € brez DDV. Prodaja vstopnic 
poteka pri Lassana trgovskih potnikih, preko emaila 
prodaja@lassana.si ali na tel. 01 422 50 45 (Tatjana 
Žitko). 
Ugodnost za člane: cena vstopnice 20 € (brez DDV) 
za nakup preko Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Idrija. 
 
 

Strokovno srečanje frizerjev 
 

Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenje organizira Strokovno srečanje frizerjev , ki 
bo v  

nedeljo, 19. november 2017 ob 8.30 uri, Hotel 
MONS, Ljubljana 

 

Program: . 

 Kaj  inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri 

delu  pri nadzoru najpogosteje pregledujejo? 

(obvezni interni akti za delodajalce, promocija 

zdravja na delovnem mestu, periodični zdravniški 

pregledi) 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://app.matchingday.it/users/register
https://www.b2match.eu/machinery2017
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000017t27NEAQ
mailto:igor.pipan@ozs.si
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/prakticne-in-nosljive-priceske-v-letu-2017
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/prakticne-in-nosljive-priceske-v-letu-2017
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/prakticne-in-nosljive-priceske-v-letu-2017
mailto:prodaja@lassana.si
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 Predavanje Alan Austin-Smith, priznani 

strokovnjak s svetovnim slovesom z več kot 30 

letnimi izkušnjami v frizerski industriji.    

 Spenjanje las  – look & learn seminar  

 Predstavitev ugodnosti kartice Mozaik podjetnih 
 

Kotizacija: 20€ (z DDV) za člane Sekcije frizerjev pri 
OZS s poravnano članarino,  61€ (z DDV) za ostale 
udeležence.  Kotizacijo plačate ob prijavi na račun 
št.: SI56 0201 3025 3606 416, sklic 00 200027. 
Potrdilo o plačilu pošljete pred srečanjem na e-
naslov vlasta.markoja@ozs.si ali po faksu 01 50 54 
373.  
Informacije: Vlasta Markoja, tel.01/ 58 30 571 ali e-

naslov vlasta.markoja@ozs.si 
 
 

KOVINARJI 

 

Strokovno srečanje kovinarjev,  
 

Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije organizira že 27. Strokovno srečanje 
kovinarjev, s programom s strokovnimi in splošnimi 
podjetniškimi vsebinami. Strokovno srečanje bo  
 

25. in 26. novembra 2017 v Termah Zreče 
 

Program, sobota 25.11.2017 

 Davčni nadzor in nadzor dela in zaposlovanja na 
črno 

 Poslovanje v Avstriji – pasti in obveznosti 

 Uporabno dovoljenje je pridobljeno -  obveznosti s 
področja varnosti pri delu, požarne varnosti in 
varstva okolja moramo izpolnjevati v 
nadaljevanju?   

 »Uspeh podjetja ni kratka dirka«, o razvoju 
podjetja Akrapovič d.d. 

 brezplačno svetovanje o ugotavljanju skladnosti in 
trženju tehnično zahtevnejših proizvodov na 
evropskem trgu (od 9. do 14.ure) 

 Družabni program od 15. ure dalje (Ogled podjetja 
Tehovnik d.o.o. in vinske kleti Zlati Grič z 
degustacijo, Večerja s plesom in stand up 
komedijo)  

Program, nedelja 26.11.2017 

 Sodobni postopki izdelave in adaptirani postopki 
odrezavanja 

 Trendi in vizija razvoja novih ročnih orodij 

 Emulzija – strošek, ki daje profit 

 Optimiranje konstrukcijskih komponent za 
povečanje nosilnosti  

 Podjetje smo ljudje (Kako motivirati zaposlene in 
doseči večjo pripadnost podjetju ?) 

Kotizacija: 100€ ( z DDV) za člane OZS, 170€ ( z 
DDV) ostali udeleženci vključuje strokovna 
predavanja, gradivo, postrežbo med odmori, 
avtobusni prevozi po programu, večerja s plesom in 
programom z družabnim delom 25. in 26.11.2017. 
Kotizacijo nakažite na račun NLB št.: SI56 0201 

3025 3606 416, sklic 00 200005, koda namena 
SUBS. 
Prijave: do 15. novembra 2017 na e-naslov  
valentina.melkic@ozs.si ali edina.zejnic@ozs.si, na 
faks: +386 (1) 50 54 373, po pošti: Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kovinarjev, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana(prijavnico dobite na 
OOZ Idrija ali na spletni strani 
http://www.ozs.si/Začlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktu
alnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/4787/Default
.aspx 

Informacije:  Valentini Melkić, sekcija kovinarjev pri 
OZS, tel. 01 58 30 541 ali e-naslov: 
valentina.melkic@ozs.si ali Edina Zejnić, tel.: 01 58 
30 586 ali e-naslov: edina.zejnic@ozs.si. 
 

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 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. 
 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 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
mailto:valentina.melkic@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
http://www.ozs.si/Začlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/4787/Default.aspx
http://www.ozs.si/Začlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/4787/Default.aspx
http://www.ozs.si/Začlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/4787/Default.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
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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. 
 

PREVOZNIKI 

 

Češka – dokumenti v vozilu 

Tudi Češka je sprejela predpis, na podlagi katerega 
se zahteva, da ima voznik pri opravljanju prevozov 
blaga ali  potnikov po ozemlju Češke v vozilu kot 
obvezni dokument dokazilo o pogodbenem razmerju 
med delodajalcem in zaposlenim (pogodbo o 
zaposlitvi, ki mora biti prevedena v češki jezik).  
 

BELGIJA – določila o minimalni plači 

V Belgiji morate od 1. oktobra 2017 spoštovati 
določila glede minimalne plače in obveznosti 
napotitve v primeru kabotažnih prevozov (blaga ali 
potnikov). Za opravljanje kabotaže je potrebno 
storitev predhodno najaviti oz. prijaviti napotitev: 
http://www.limosa.be/  (obvezno navedite, da gre za 

transport). Ob prijavi napotitve je potrebno navesti 
predstavnika, ki bo komuniciral z belgijskimi organi 
(ni potrebno, da ima domicil v Belgiji, lahko je 
katerakoli oseba. Katera ima vaše pooblastilo. 
Napotitveni obrazec (Limosa-1) je potrebno predložiti 
belgijskemu naročniku ali kupcu pred začetkom 
opravljanja kabotaže.  

Urne postavke so objavljene na spletni strani: 
https://www.salairesminimums.be/document.html?jcId=e
4f43b8462814a79b780b4feb1ae1eaa&date=26/09/2017  

 

SLIKOPLESKARJI 
 

Humanitarna akcija slikopleskarjev 
Sekcija slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije organizira v petek, 24. novembra 2017, 
Mednarodno humanitarno akcijo slikopleskarjev in 
19. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije, ki bo na 
Osnovni šoli Veržej – Enota Dom, Puščenjakova 
ulica 7, 9241 Veržej.  
Za sodelovanje v akciji so vabljeni vsi slikopleskarji, 
ki lahko sodelujete v tekmovalnem delu ali pa v 
okviru t.i. humanitarne akcije. Sodelujoči 
slikopleskarji bodo v enem dnevu prenovili bivalne 
prostore osnovne šole. Program: zbor ob 7 uri, 
pleskanje od 8. do 17. ure s premorom za kosilo, ob 
17:30 uri je predvidena večerja in slovesni zaključek 
v restavraciji Terme Banovci. Prijavite se lahko na:  

 Tekmovalni del: tekmovalno ekipo sestavljata dva 
člana. Število ekip je omejeno na maksimalno 16 
zaradi prostorskih omejitev. Ob večjem številu 
prijav bomo upoštevali vrstni red prijav ali  

 Humanitarna akcija: slikopleskarsko bomo uredili 
preostale bivalne prostore. Lahko se prijavite tako 
posamezniki kot ekipe.  

Prijave: do 10. 11. 2017 na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000017svHiEAI 
Informacije:  OZS, Igor Pipan, tel. 01 5830 568 ali 
041 725 448, e-pošta: igor.pipan@ozs.si 
.

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.   
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. 

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.limosa.be/
https://www.salairesminimums.be/document.html?jcId=e4f43b8462814a79b780b4feb1ae1eaa&date=26/09/2017
https://www.salairesminimums.be/document.html?jcId=e4f43b8462814a79b780b4feb1ae1eaa&date=26/09/2017
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000017svHiEAI
mailto:igor.pipan@ozs.si
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PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 

POSLOVODNE OSEBE 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 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 €).  
 

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 
(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 
 

 

 

PODATKI O PLAČAH 
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za avgust 2017 je znašala 1.613,62€, neto  
plača pa 1.0651,73€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
avgust 2017  je znašala 1.601,40€, neto 1.044,32€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij – 
avgust 2017  je znašala 1.602,98€, neto 1.045,45€.  
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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 
 

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. 
 
 

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 

 
  

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 

 

. 
 
 
 
 

IZ URADNEGA LISTA 
 

55 6.10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) 

55 6.10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) 

55 6.10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) 

56 13.10. Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 

56 13.10. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 

57 17.10. IDRIJA - Sklep o začetku priprave šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN6 

58 20.10. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov 

58 20.10. Kolektivna pogodba za lesarstvo 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI OKTOBER 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  OKTOBER  2017 21 1 22 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 168 8 176 

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 AVGUST 2017 1.613,62 € 1.051,73 €  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR - AVGTUST  2017 1.601,40 € 1.044,32 €  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna mesečna  plača  JUNIJ - AVGUST  2017 1.602,98 € 1.045,45 €  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 € 1.129,53 € 

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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