
                                                        

   

Glasilo Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Idrija 

Lapajnetova 19, 5280 Idrija 
tel: (05) 37 34 750, fax: (05) 37 34 754 

Poštnina plačana pri pošti 5270 Ajdovščina 

OBVESTILA 
NOVEMBER 2018 

SLAVNOSTNA SKUPŠČINA S PODELITVIJO 
JUBILEJNIH PRIZNANJ 

 

 
 

JUBILANTJE 2018 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, 
podeljuje jubilejna priznanja za 20, 25 in 30 …. let 
neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti.   
Prireditev bo v četrtek 22. novembra 2018 ob 19. uri 
v Mestnem muzeju Idrija.  
Vabimo vse člane, da se udeležite dogodka, na 
katerega sta vabljena tudi župana občin Idrija in 
Cerkno, v kulturnem delu programa pa bo nastopila 
tudi Idrijčanka s čudovitim glasom.  

Po podatkih obrtnega registra so letošnji jubilanti 
naslednji: 
 
 40 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
ŠMIT VIKTOR - VULKANIZERSTVO ŠMIT d.o.o. SLOVENSKA 

CESTA 41 
SP. IDRIJA 

 

35 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
PIRIH DRAGO s.p. - AVTOKLEPARSTVO TOLMINSKA 

CESTA 5 

SP.IDRIJA 

ANZELM LIDIJA s.p. - ŠIVILJSTVO MAL  PRELOVČEVA 

ULICA 9 

IDRIJA 

30 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
ERJAVEC IVAN s.p. - MIZARSTVO ERJAVEC REJCOV GRIČ 

8 
 IDRIJA 

 

 

 

VABILO 

Vabimo vas na slavnostno skupščino  

Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija 

 s  

podelitvijo jubilejnih priznanj  

obrtnikom in podjetnikom za obletnico opravljanja dejavnosti 

 

četrtek, 22. novembra 2018 ob 19.uri v 

Mestnem muzeju Idrija 

 
Prijave do ponedeljka, 19. novembra 2018  ( tel.: 05 37 34 750 ali e-naslov: ivica.podgornik@ozs.si) 

 



 

25 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
BOŽIČ BOJAN s.p. - INEJA INŠTALACIJE, 
ELEKTRONIKA, VZDRŽEVANJE 

OTALEŽ 31 CERKNO 

FORS d.o.o. STORITVENO PODJETJE MRAKOVA 
ULICA 38 

IDRIJA 

KODER MAKSIMILJAN s.p. - PGM MAX 
PREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA 

BUKOVO 66A CERKNO 

KRAPEŽ JOŽE s.p. - VIŠINSKA DELA VODNIKOVA 

ULICA 8 

IDRIJA 

MACO d.o.o. GORSKA POT 

15 

IDRIJA 

PREBIL PLAST PROIZVODNO IN TRGOVSKO 
PODJETJE d.o.o. 

ČRNI VRH 202 ČRNI VRH 

ROVTAR ZORAN s.p. - PREVOZI S KOMBIJEM HRIBERNIKOVA 

ULICA 4 

IDRIJA 

20 LET OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
ANZELM SEBASTJAN DAVID s.p. - PROFIL 
MONTAŽA GRADBENIH ELEMENTOV 

PARTIZANSKA 

ULICA 9 

 IDRIJA 

LAPANJA MLADEN - M. LAPANJA ZAKLJUČNA 
GRADBENA DELA, d.o.o. 

PODLANIŠČE 39  CERKNO 

ERŽEN ANDREJA s.p. - FRIZERSTVO TRIGLAVSKA 
ULICA 1 

 IDRIJA 

SEDEJ MIRO s.p. - AVTOREMONT ZAKRIŽ 10  CERKNO 

MAJNIK KLEMEN  s.p. - MOZAIK OBNOVE IN 
PLESKARSTVO 

IDRIJSKA BELA 
13 

 IDRIJA 

KACIN METOD s.p. - PREVOZNIŠTVO SPODNJA 

KANOMLJA 28 

SP.IDRIJA 

 

AKTUALNO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

POZOR – VPIS V RAZNE REGISTRE 
NI POTREBEN 

Ponovno ponudbe za vpis v razne registre 
Obrtniki in podjetniki dobivajo pošto s 
predizpolnjenimi obrazci v tujem jeziku, prevaranti pa 
obljubljajo vpise podjetij v razne registre. Trenutno je 
to ponudba za vpis EBN številke v  European 
Buissiness Number, ki jo  obrtniki in podjetniki ne 
potrebujejo. Gre za predizpolnjen obrazec s podatki 
obrtnika oz. podjetnika, ki ga je potrebno le podpisati. 
V drobnem tisku spodaj pa je navedeno, da s 
podpisom pristanete na plačilo 771 € letno.  
Pazite, kaj podpisujete!  

 
 
 
 
 
 

PRIREDITEV OBRTNIK IN 
PODJETNIK LETA 2018  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo na 
slavnostni prireditvi v četrtek, 6. decembra, ob 18. uri 
v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju podelila 
prestižni priznanji Obrtnik leta 2018 in Podjetnik leta 
2018, razglasila Najstarejšo obrtnico/obrtnika ter že 
osemnajsti generaciji podelila mojstrske diplome.  

 
Vabljeni na prireditev in na druženje z najuspešnejšimi 
obrtniki in podjetniki ter mojstri.  
 

ZAKONODAJA 

 

IZJAVA ZA DDV PO NOVEM  - 
DOBAVA IN NAJEM NEPREMIČNIN 

Predlog spremembe Zakona o DDV 

Predlagane spremembe Zakona o DDV uvajajo 
administrativne poenostavitve in ukinitev izjave ( 45. 
člen ZDDV-1) in določajo, da davčna zavezanca, ki 
bosta želela obdavčiti dobavo nepremičnine ali 
najemnino, na FURS ne bosta več pošiljala vsak svoje 
izjave, pač pa bosta morala na zahtevo davčnega 
organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o 
obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičninami. 
Pomen izjave za obdavčitev ( 44.člen ZDDV-1) določa, 
da so plačila DDV oproščeni: 

− najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z 
lizingom), razen turističnih objektov, garaž in 
parkirišč, sefov in trajno instaliranih strojev ter 
opreme, 

− dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na 
katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava 
opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič 
vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava 
opravljena, preden potečeta dve leti od začetka 
prve uporabe oziroma prve vselitve in 

− dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč  
S to določbo bodo davčni zavezanci imeli pravico do 
izbire za obdavčitev. 
Oprostitev transakcij z nepremičninami (dobav ali 
oddajanja v najem) postavlja zavezance, ki so 

AKTUALNO 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4YDquPDXAhUHZ1AKHRy9CnEQjRwIBw&url=https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/cci-finds-no-unfair-trade-practices-by-procter-gamble/articleshow/26429157.cms&psig=AOvVaw2TN1EuKorxPoaXdNi2QguF&ust=1512479868554847


 

nepremičnine nabavili z DDV in uveljavljali pravico do 
odbitka vstopnega DDV, v položaj, da morajo vrniti 
(sorazmerni del) vstopni DDV, če začnejo 
nepremičnino oddajati v oproščen najem, ali če jo 
prodajo brez obračuna DDV. Posledično se jim za del 
vstopnega DDV, ki ga morajo vrniti državi, zmanjša 
zaslužek pri prodaji ali pa se za ta znesek poviša 
prodajna cena, če seveda stanje na trgu to dopušča. 
Če dobavitelj DDV, ki ga ni mogel odbiti, deloma ali v 
celoti prevali na kupca ali najemnika z višjo ceno (ki 
vključuje neodbitni DDV, ki se ne prikaže posebej na 
računu), potem najemnik ali nov lastnik, ki 
nepremičnino uporablja za obdavčeno dejavnost, 
strošek v zvezi z njo vključi v ceno skupaj z DDV in od 
nje (ponovno) obračuna DDV. Na ta način pride do 
kaskadnega učinka, pri katerem se skozi verigo 
transakcij, opravljenih pred končno potrošnjo, 
obračunava (»kopiči«) DDV, obračunan na DDV, kar 
je v nasprotju s ciljem sistema. 
Pogoji za obdavčitev transakcij z nepremičninami 
Zakon o DDV določa, da se davčni zavezanec, ki 
opravlja transakcije, za katere je določena oprostitev, 
lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, 
lizingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – 
davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka 
celotnega DDV, da bo od navedenih transakcij, ki bi 
morale biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po 
predpisani stopnji. 
V skladu s pravilnikom se uveljavlja pravico do 
obdavčitve, tako da »davčna zavezanca svoji izjavi 
predložita davčnemu organu v elektronski obliki po 
sistemu eDavki na obrazcu DDV-Iz do zadnjega 
delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je 
nastal obdavčljivi dogodek«. 
Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije z 
nepremičninami, za katere je predpisana oprostitev, 
se lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, 
leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine - 
davčnim zavezancem, ki ima pravico do celotnega 
odbitka vstopnega DDV, da bo transakcija z 
nepremičnino obdavčena. Dogovor o obdavčitvi velja, 
v kolikor so kumulativno izpolnjeni pogoji: 
transakcija se izvrši med ID zavezancema za DDV 
kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec ima 
pravico do odbitka celotnega DDV  
kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec bo 
nepremičnino uporabljal za namene obdavčene 
dejavnosti 
obe pogodbeni stranki, vsaka zase, preko portala 
eDavki, predložita izjavi po 45. členu najkasneje do 
zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v 
katerem je nastal obdavčljivi dogodek. 
Ob izpolnitvi pogojev se račun izda z uporabo 76.a 
člena pri dobavi objektov in zemljišč oziroma z 
obračunanim DDV pri najemu nepremičnin. 
Če bodo predlogi sprememb zakona sprejeti, oddaja 
izjave po 45. členu ZDDV-1 ne bo več potrebna, 
vendar pa bo potrebno davčnemu organu, na zahtevo, 
dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi 

transakcije. Na kakšen način se bo predhodni dogovor 
dokazoval, zakonodajalec ni zapisal. 
Davčni zavezanci pa morajo skleniti pisni dogovor o 
obdavčitvi transakcije z nepremičnino, primeroma z 
vključitvijo v kupoprodajno oziroma najemno 
pogodbo. 
V kolikor dogovor o obdavčitvi ne bo sklenjen pred 
nastankom obdavčljivega dogodka (dogodek, s 
katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za 
nastanek obveznosti obračuna DDV), se bo 
transakcija štela za oproščeno plačila DDV. 
Vir: OZS 

 

PRENOVA SISTEMA OBDAVČITVE 
NEPREMIČNIN 

Predlog spremembe sistema obdavčitve 
nepremičnin z novim Zakonom o davku na 
nepremičnine.  
Ministrstvo za finance  pripravlja nov Zakon o davku 
na nepremičnine, ki bo nadomestil trenutne tri dajatve 
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), 
davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje 
gozdnih cest.  
Trenutno so razlike v obremenitvi med posameznimi 
občinami precejšnje, prav tako znotraj posameznih 
občin za različne skupine nepremičnin. Obstoječe 
dajatve naj bi nadomestila ena dajatev, ki bo enako 
obravnavala vse lastnike istovrstnih nepremičnin. 
 

Glavne spremembe predloga: 
Namen novega davka je nadomestiti sedanji sistem 
treh dajatev (NUSZ, davek od premoženja in 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) z novo in 
transparentno dajatvijo, ki bo določila: 
− večjo pravno varnost lastnikov nepremičnin; 

− transparentnost odmere davka: poenoten način 
določanja davčne osnove po celi Sloveniji 
in  enotna pravila za določanje davčnih stopenj; 

− pravičnost odmere davka na nepremičnine 
(obdavčitev vseh nepremičnin v RS glede na 
njihovo vrednost); 

− stabilen, transparenten in predvidljiv vir 
financiranja občin; 

− administrativna poenostavitev sistema (odmera se 
uredi na podlagi centralne evidence države in na 
podlagi enotne metodologije); 

− ustvarjanje prostora za enakomernejšo 
porazdelitev davčnih bremen med tri ključne 
predmete obdavčevanja – dohodek, potrošnja, 
premoženje, saj se z zajemom večjega obsega 
nepremičnin v obdavčitev postopno poveča delež 
javnofinančnih prihodkov iz naslova obremenitve 
premoženja. 

 

Izhodišča novega davka na nepremičnine 
− Davek na nepremičnine bi ostal izključno prihodek 

občin; 
− Davčna osnova je posplošena vrednost 

nepremičnin (ocena tržne vrednosti), kar pomeni, 



 

da zavezanci plačujejo davek glede na svojo 
ekonomsko moč, ki izhaja iz nepremičnega 
premoženja; 

− Zajem vseh vrst nepremičnin, s čimer se zagotovi 
nižje davčne stopnje. 

− Davčne stopnje - posamezniki v povprečju ne bi bili 
bistveno drugače obremenjeni, kot so trenutno z 
NUSZ, davkom od premoženja in nadomestilom za 
uporabo gozdnih cest  

− davčne stopnje se bodo določale različno za 
nekatere vrste nepremičnin (praviloma za 
stanovanjske nepremičnine nižje kot za poslovne, 
prav tako nižje za kmetijska in gozdna zemljišča). 

− Občine bi imele možnost odločati o tem, da 
zakonsko določeno stopnjo zvišajo ali znižajo za 
določen odstotek, odvisno od njihovih avtonomnih 
odločitev. 

− Progresivni učinek davka se izraža z uporabo 
posplošene vrednosti nepremičnine kot davčne 
osnove (lastniki več in več vrednih nepremičnin 
bodo plačevali višji znesek davka) ter da se pri 
določanju davčnih stopenj upošteva raba 
nepremičnin (npr. razlika v davčni stopnji za 
stanovanjske in poslovne nepremičnine kot ukrep v 
funkciji socialne politike); dodatna progresivnost 
lahko pomeni prekomeren ukrep in nasprotovanje 
dosedanjim stališčem Ustavnega sodišča RS. 

− Zagotovi se ustrezna pravna varnost zavezancev z 
zagotovitvijo pritožbe, ob upoštevanju temeljnega 
izhodišča, da se pri odmeri uporabljajo le pravno 
varovani podatki iz uradnih evidenc.  

Vir: MF 
 

INFORMACIJE 
 

eZPIZ - INFORMATIVNA OSEBNA 
EVIDENCA 

 
Namen storitve informativne osebne evidence 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije ZPIZ s storitvijo Informativna osebna 
evidenca omogoča posamezniku delno seznanitev s 
podatki, ki jih za potrebe izvajanja zavarovanja zbira 
Zavod.  
Po zakonu obsega podatke o osnovah, od katerih so 
bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po 
posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih 
letih ter o obdobju zavarovanja. Zbrani podatki se 
nanašajo le na podatke iz zavarovanja na območju 
Republike Slovenije. Ti podatki pogojujejo pridobitev 
in odmero pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Medtem, ko so se podatki o 
osnovah in obdobjih zavarovanja zbirali od vključno 
leta 1970 naprej, se podatki o prispevkih vodijo od 
vključno leta 2002 naprej. 
Informativna osebna evidenca je namenjena vpogledu 
in pregledu zbranih podatkov, ki jo tvorijo. Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju sicer 
določa, da mora informativna osebna evidenca 
vsebovati tudi podatke o obračunanih in plačanih 
prispevkih, vendar šele po 1. 1. 2016. Do takrat se 
lahko zavarovanci glede informacije o plačilu 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
obrnejo na FURS, ki pobira prispevke za obvezno 
zavarovanje. 
Zavarovanec, ki ugotovi, da so o njem zbrani podatki 
nepravilni ali pomanjkljivi, lahko v skladu s predpisi s 

področja varstva osebnih podatkov zahteva njihov 
popravek ali dopolnitev. 
Možnost vpogleda v podatke informativne osebne 
evidence je zagotovljena izključno osebam, ki so ali so 
bile obvezno ali prostovoljno vključene v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osebe, ki so že 
pridobile status upokojenca v to evidenco nimajo 
vpogleda, uporabljajo pa lahko druge e-storitve, 
razvidne iz spletne strani Zavoda. 
 

eZPIZ portal 
eZPIZ« je elektronskim storitvam namenjeni del 
spletnega portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, ki državljankam in državljanom 
omogoča varno uporabo e-storitev, katere jim ponuja 
Zavod. Določene e-storitve sistema eZPIZ so 
uporabnikom na voljo tudi prek integriranega 
avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. Št. 
01 4745 692. Seznam razpoložljivih e-storitev se bo 
postopno dopolnjeval.  
 

eZPIZ storitve: 
− »e-vloge«, ki fizičnim osebam omogoča 

izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim 
sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem 
ustreznosti vpisanih podatkov. Za zagotovitev 
najvišje stopnje varnosti in pravne veljavnosti e-
vlog, uporabniki pred oddajo e-vloge podpišejo s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

− E-storitev »stanje vloge« zagotavlja osnovne 
informacije o stanju vloge v postopku reševanja. 
Storitev je na voljo za vse oddane vloge, torej ne 
le za vloge, ki so bile oddane preko sistema eZPIZ.  

http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3504/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl6JHIufDXAhVEElAKHYAoCXAQjRwIBw&url=https://www.e-leclerc.si/novice/1137&psig=AOvVaw1lusjx82DCoDhWgdxpcnqS&ust=1512480007270551


 

− Informativni izračun datuma upokojitve (po 
veljavnem zakonu). 

− Vpogled v vaše osebne podatke, ki so zapisani v 
informacijskem sistemu Zavoda 

− E-storitev »Nakazila« prejemnikom dajatev iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
omogoča vpogled v podatke o nakazilih Zavoda.  

− informativna osebna evidenca (IOE), omogoča 
posamezniku vpogled v podatke o obdobjih 
zavarovanja in o osnovah, ki se uporabljajo pri 
določanju priznanja pravic iz pokojninsko in 
invalidskega zavarovanja. 

Uporaba sistema eZPIZ je brezplačna, varna in 
preprosta. Za najvišjo stopnjo varnosti, zaupnosti  in 
polno pravno veljavnost oddanih e-dokumentov, je 
poskrbljeno z uporabo sodobne infrastrukture, 
tehničnih postopkov in uporabo kvalificiranih digitalnih 
potrdil ter drugih elementov infrastrukture javnih 
ključev (PKI). Vloge, ki so izpolnjene, podpisane in 
oddane z uporabo storitev »eZPIZ«, imajo enako 
pravno veljavo kot vloge vložene v papirni obliki. 
Storitev je dosegljiva tudi preko integriranega 
avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. št. 
01 4745 692. Za dostop preko telefonskega odzivnika 
mora imeti uporabnik identifikacijsko številko in PIN 
kodo, ki ju pridobi z obvestilom o nakazilu ali zanje 
zaprosi preko vloge za dodelite identifikacijske številke 
in PIN kode. 
 

Oddaja eVloge: Zahteva za dopolnitev oziroma 
popravek podatkov matične evidence 
zavarovancev 
Če ob pregledu podatkov »Informativne osebne 
evidence« ugotovite, da podatki prikazani v evidenci 
niso popolni oziroma niso pravilni, o tem obvestite 
Zavod tako, da vložite Zahtevo za dopolnitev oziroma 
popravek podatkov matične evidence zavarovancev ali 
vlogo oddate elektronsko in sicer na naslednji način: 
V glavnem meniju izberete rubriko »Oddaja eVlog«. V 
seznamu eVlog izbere vlogo Zahteva za dopolnitev 
oziroma popravek podatkov matične evidence 
zavarovancev. Skozi izpolnjevanje vloge vas bo vodil 
program. Na koncu morate vlogo elektronsko 
podpisati in oddati. 
Na podlagi vložene vloge bo Zavod izpeljal ustrezen 
postopek. V kolikor bo v postopku ugotovljeno, da so 
podatki napačni, bo Zavod le te popravil. V 
nasprotnem primeru bo Zavod zavarovanca obvestil o 
razlogih, zaradi katerih podatka iz vloge ne bo 
popravil. Če bo potrebno, bo Zavod na podlagi vložene 
vloge uvedel postopek za ugotavljanje lastnosti 
zavarovanca po uradni dolžnosti. 
 

Dostop do portala in uporabniška navodila 
Za dostop do spletnih storitev eZPIZ potrebujete 
osebni računalnik in kvalificirano digitalno potrdilo za 
fizične osebe. Povezava na portal eZPIZ: 
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=312 

Do portala Informativna osebna evidenca vstopate 
preko spletne strani ZPIZ http://www.zpiz.si, kjer so 
tudi Uporabniška navodila 
V primeru težav z uporabo oziroma dostopom 
do storitev eZPIZ pišite na naslov ezpiz-
podpora@zpiz.si. 
 
 

NASVETI ZA VARNOST 
»DIGITALNEGA« PODJETNIKA 

 
Informacije so denar in poslovna prednost. 
Podjetnik mora znati uporabljati informacijske 
naprave in storitve ter hkrati poskrbeti za 
njihovo varnost in varnost podatkov.  
Računalnik, računalniško ožičeno in brezžično omrežje 
v poslovnem prostoru in mobilno poslovanje so 
orodja, ki jih potrebuje praktično vsak podjetnik. 
Poskrbeti pa je potrebno za varnostne ukrepe pri 
njihovi uporabi, predvsem pa za zaščito podatkov. 
Ni toliko pomembno, kakšne  programe imamo, kot 
to, da podatke redno arhiviramo. Naprava namreč 
lahko odpove in le na njej shranjeni podatki so lahko 
nepovratno izgubljeni.  
Kako izdelati varnostno kopijo in kje hraniti arhivske 
podatke pomeni, da se odločimo, kateri podatki 
(datoteke) so res pomembni in jih nikoli in v nobenem 
primeru ne smemo izgubiti. Kako pogosto izvedemo 
arhiviranje, je odvisno od pogostosti nastanka novih 
podatkov ali sprememb obstoječih. 
Podatke lahko hranimo v oblaku, na fizičnem nosilcu 
(ključ, zunanji disk …), ki ni vedno priključen v 
računalnik, omrežni diski NAS. 
Absolutne varnosti ni, saj se kljub še tako varnemu 
obnašanju na spletu lahko zgodi, da prejmemo 
programsko kodo, ki je napisana izključno zato, da 
škodi tistemu, ki jo dobi v svoj računalnik. Grožnje 
prihajajo od različnih oblik zlonamernih kod. Od 
običajnih virusov,  programov, ki se izdajajo za nekaj 
drugega in nenevarnega, pa do kod, katerih namen je 
izkoristiti napake v aplikacijah (programih), sistemu, 
gonilnikih, v zadnjem času pa tudi v strojno-
programski opremi. Z vdorom zlonamernih kod se 
računalnik okuži, napadalec pa se polasti podatkov ali 
pa sproži izsiljevalsko past. Če so podatki zaradi 
škodljive kode uničeni ali pa je računalnik 
»zaklenjen«, je rešitev le v  varnostni kopiji. 
Pri priključevanju naprav in omrežij je pomembno 
najeti strokovnjaka, ki je ustrezno strokovno 
usposobljen in mu zaupate, pri uporabi javnih 
brezžičnih omrežij, pa je nujna uporaba varne 
povezave VPN, predvsem pa je veliko varneje v 
internet povezati se preko mobilnega omrežja.  
Telefone, tablice in prenosne računalnike je najbolje 
imeti zaklenjene. Najboljši način vstopa je biometrija 
(prstni odtis), sledi pa vnos niza številk PIN. 
Za nekaj dodatne varnosti je poskrbela Uredba o 
varstvu osebnih podatkov GDPR, ki med . drugim 

http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=312
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podjetjem nalaga, da morajo o morebitnem vdoru in 
kraji ali zlorabi osebnih podatkov državi, partnerjem in 
uporabnikom poročati v 72 urah. 
Skrb za informacijsko varnost je tako danes ena 
prioritet vsakega podjetja. Naloga tistih, ki skrbijo za 
obrambo, je vsak dan težja, le redka podjetja pa lahko 
z gotovostjo trdijo, da so ji kos. 
 

Dogodek o kibernetski varnosti 
V petek, 9. novembra, bo v Radisson Blu Plaza Hotel 
v Ljubljani potekal brezplačen dogodek z naslovom 
Pogled v prihodnost kibernetske varnosti ( prijava na 
povezavi www.kibernetska-varnost.si/, kjer bodo med 
drugim predstavljeni prihajajoči trende kibernetske 
varnosti, kaj prinaša prihodnost in  kako se ustrezno 
pripraviti in zaščititi, kje so podjetja ob vdoru v IT-
okolje najbolj ranljiva, kakšne so lahko finančne 
posledice, če ne odreagirate pravočasno, in o tem, 
kako umetna inteligenca spreminja kibernetsko 
varnost. 
 

 
 

BREZ IZOLACIJE IN FASADE, BREZ 
UPORABNEGA DOVOLJENJA 

 
Gradbena inšpekcija bo nadzorovala lastnike 
enostanovanjskih stavb 
Številni investitorji z novo zahtevo Gradbenega 
zakona glede uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe niso seznanjeni. Za uporabo  
enostanovanjske stavbe je od 1.6.2018 potrebno 
pridobiti uporabno dovoljenje, ki pa ne more biti 
izdano brez izvedene fasadne izolacije. 
Gradbena inšpekcija bo skladno z navodili Ministrstva 
za okolje in prostor (MOP) lastnikom enostanovanjskih 
stavb, ki se po začetku uporabe novega Gradbenega 
zakona ( od 1. junija 2018) uporabljajo brez fasadne 
izolacije in pridobljenega uporabnega dovoljenja, 
sprva izrekla ustno opozorilo ter določila rok za 
odpravo nepravilnosti.  
Ministrstvo opozarja, da uporabno dovoljenje 
uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in ne 
predstavlja tveganja za zdravje in življenje njegovih 
uporabnikov ter tudi okolice. Če se objekt uporablja 
brez fasadne izolacije, to predstavlja številna 
tveganja, pojav vlage v objektu, vprašljiva je zvočna 
zaščita objekta, ni zagotovljeno varčevanje z energijo 
oziroma ohranjanje toplote, zaradi nezaščitenega 
objekta pa se lahko zaradi vdora vlage in vode v 
konstrukcijske dele objekta pojavi tudi tveganje za 
nosilno konstrukcijo. 
Gradbena inšpekcija bo v primeru odkrite 
nepravilnosti najprej ustno opozorila na nepravilnosti 
ter na njihove posledice in določila ustrezen ter 
primeren rok za njihovo odpravo. Priporočen bo rok 
za odpravo nepravilnosti v trajanju enega leta, v 
primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin, ki kažejo 
na to, da v tem času lastnik izvedbe fasade ne bo 
mogel zaključiti, pa je priporočen še daljši rok. Če 

nepravilnosti ne bo bodo odpravljene v odrejenem 
roku, inšpektor izreče ukrep je prepoved uporabe 
stavbe (84. členom Gradbenega zakona). 
 
 

PREKARNO DELO  
 
Prekarno delo kot nuja ali izbira 
Nekaterih mladih po dokončanju študija  ne zanima 
stalna zaposlitev, ampak želijo najprej preizkusiti 
različne delodajalce, morda nekaj čas delati v tujini, 
nekateri med njimi se želijo preizkusiti v podjetniških 
vodah ali pa menijo, da lahko na prostem trgu 
zaslužijo več, kot bi s plačo pri delodajalcu.  
Ti mladi po definiciji sodijo med prekarne delavce. Za 
večino pa prekarnost ni nuja, ampak izbira.  
V Sloveniji je prekarnost ponavadi prikazana v slabi 
luči. Ob omembi prekarnosti poslušamo zgodbe 
mladih, ki ne dobijo zaposlitve za nedoločen čas, kot 
pogoj, da si ustvarijo dom in družino. Poslušamo 
zgodbe o tem, kako agencijski delavci delajo za 
plačilo, manjše od minimalne plače. Zgodbe o tem, 
kako kakšno podjetje delavce »prisili«, da namesto 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi ustanovijo samostojno 
podjetje in s podjetjem sklenejo pogodbo o delu. Te 
zgodbe so negativna stran prekarstva, čeprav na drugi 
strani prekarno delo predstavlja tudi možnost izbire.  
 

Prekarno delo v svetu 
V svetu se dnevno pojavljajo nove platforme za 
podporo storitvam iz nabora ekonomije na poziv. Tak 
primer je platforma Upwork, prek katere lahko 
posameznik ponuja storitve, kot so prevajanje, 
lektoriranje, računanje, programiranje, priprava 
predstavitev in podobno, prek spleta. Platforme 
ponavadi delujejo kot precej popoln trg – 
povpraševanje po delu je javno vidno vsem, prav tako 
ponudba, sistem referenc jasno pove, kakšen je ugled 
povpraševalca in ponudnika, povpraševanje in 
ponudba se hitro najdeta po najboljši možni ceni. Kdor 
povprašuje po neki storitvi, plača samo tisto, kar 
potrebuje. Nekdo, ki je sposoben in voljan delati, pa 
za svoje delo iztrži več, kot bi z zaposlitvijo. 
Res pa je, da je v primeru prekarnega dela, socialna 
varnost z vidika zdravstvenega, še bolj pa 
pokojninskega zavarovanja, delavcev, ki svoje storitve 
ponujajo v obliki ekonomije na poziv, nizka. Razmah 
ekonomije na poziv je še eno izmed znamenj, da je 
sedanji sistem socialne države in njenega financiranja 
preživet in nevzdržen, kot tak pa potreben korenite 
reforme. 
Biti prekarni delavec je dandanes za marsikoga, sploh 
za mlade, sposobne in izobražene, stvar izbire, ne 
stvar nuje.  
 
 

http://www.kibernetska-varnost.si/


 

BO NAPOTITEV VOZNIKOV, 
MONTERJEV IN SERVISERJEV 

KMALU CENEJŠA? 
Še letos naj bi oddajo vloge za pridobitev 
potrdila A1 omogočili prek spleta tudi za to 
voznike, monterje in serviserje  
Podjetja, ki v druge države EU redno napotujejo 
voznike, monterje in serviserje (po 13. členu uredbe 
883/2004), trenutno plačujejo višje stroške dela kot 
podjetja, ki delavce napotujejo začasno (po 12. členu 
uredbe). Medresorska skupina proučuje možnost, da 
bi spremenili zavarovalne osnove, torej bi bila 
napotitev po 13. členu cenejša. 
Če podjetje sklene posel v drugi državi članici EU, je 
za delo napotenih delavcev potrebno pridobiti potrdila 
A1. Zakonodaja razlikuje med delavci, ki gredo na delo 
v tujino za določen čas (recimo za en mesec), in 
tistimi, ki so redno na delu v tujini (nekaj dni na 
teden). Prvi so začasno zaposleni (po 12. členu 
uredbe), pri čemer se za čas napotitve spremeni 
zavarovalna podlaga (iz 001 v 002), medtem ko so 
drugi sočasno zaposleni (po 13. členu uredbe), 
zavarovalna podlaga pa se ne spremeni (ostane 001). 
To pa je razlog, da so sočasno zaposleni dražji od 
začasno napotenih, zato zdaj potekajo usklajevanja z 
ministrstvom za delo, da bi se tudi za napotene 
delavce po 13. členu zavarovalna osnova spreminjala. 
Zdaj se namreč v njihovo osnovo za plačilo prispevkov 
vključi tudi del plače, ki se prejme zaradi opravljanja 
dela v tujini. 
 

Vozniki in monterji dražji, a z nižjim neto 
izplačilom 
Po izračunu je strošek delodajalca za napotenega 
delavca po 13. členu – torej za voznike, monterje in 
serviserje za pet odstotkov višji v primerjavi s 
stroškom za napotenega delavca po 12. členu. 
Napoteni delavec pa dobi tudi za dobrih sedem 
odstotkov nižje neto izplačilo. 
 

Vloge za potrdila A1 prek spleta 
Vloge za izdajo potrdil A1 lahko delodajalci oddajo 
prek spleta za začasno napotene delavce. Od 1. 
decembra pa naj bi bilo možno oddajati vloge za 
pridobitev potrdil A1 tudi za napotitve po 13. členu 
(sočasno zaposleni). 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
je objavil, da se v začetku prihodnjega leta začne 
testno obdobje elektronske izmenjave podatkov o 
izdanih potrdilih A1, zdaj se namreč podatki 
izmenjujejo v papirni obliki. ZZZS opaža, da so 
Nemčija, Avstrija in Belgija začele množično preverjati 
potrdila A1 slovenskih napotenih delavcev in pogosto 
izražajo dvom o veljavnosti, saj želijo s tem skrajšati 
obdobje napotitve.  
 

V letu 2018 manj izdanih potrdil A1 
ZZZS je lani za napotitev na delo v tujino (po 12. 
členu) izdal kar 159.038 potrdil A1 za 50.700 delavcev 

in 5.684 podjetij. Za delavce, ki delo običajno 
opravljajo v dveh ali več državah članicah EU 
(napotitev po 13. členu), pa so lani izdali 25.934 
potrdil A1. Največ potrdil (skoraj 70 tisoč) so izdali za 
Nemčijo, sledijo Avstrija, Belgija, Hrvaška in Italija. 
ZZZS ocenjuje, da bo do konca leta izdal okoli 120 
tisoč potrdil A1, kar je za približno tretjino manj kot 
lani. Med razlogi je tudi ta, da so delodajalci konec 
prejšnjega leta pridobivali letna potrdila A1 še po 
starem sistemu, letos pa je začel veljati zakon o 
čezmejnem izvajanju storitev, ki je zaostril pravila za 
napotitev delavcev na delo v drugo državo članico EU. 
 

 

VLADA NE PODPIRA ZAHTEV 
DELODAJALCEV 

 

Zavrnjeni predlogi sprememb pokojninskega 
zakona in zakona o delovnih razmerjih  
Na predlog delodajalcev je skupina poslancev vložila 
predlog za spremembo Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, ki bi omilila 
določbe glede odškodninske odgovornosti 
delodajalcev. Po predlogu naj bi bila odškodninska 
odgovornost delodajalca v primeru, ko zaradi 
neupoštevanja predpisov pride do poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni, sprejemljiva, če delodajalec krši 
predpise namenoma ali iz hude malomarnosti. Če pa 
je vzrok za poškodbo na strani delavca ali če gre za 
primere manjše malomarnosti, ta odgovornost ni 
sprejemljiva. 
Po mnenju vlade predlog nasprotuje pravilom 
odškodninske odgovornosti delodajalcev, pa tudi 
pravilom varstva in zdravja pri delu ter obveznostim, 
ki jih delodajalcem nalagajo predpisi s področja 
delovnega prava. 
Skupina poslank in poslancev je ponovno predlagala 
tudi spremembo zakona glede dvojnega statusa, da 
bi lahko vsak nadaljeval ali ustanovil svojo dejavnost 
kot s.p., ob tem pa prejemal polno starostno 
pokojnino, do katere je upravičen.  
Po mnenju vlade je predlagana ureditev dvojnega 
statusa, ki jo je sicer treba prenoviti, nesistemska in 
pomanjkljiva. 
Prav tako vlada ne podpira predloga, da bi 
prostovoljno vključitev v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po letu 2012 upoštevali kot pokojninsko 
dobo brez dokupa. 
Vlada je zavrnila tudi predlagane spremembe Zakona 
o delovnih razmerjih, po katerih bi delodajalec 
izplačeval nadomestilo plače iz lastnih sredstev v 
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer 
iz dosedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost 
z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v 
koledarskem letu na 15 dni oziroma na 60 dni. 
 



RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

JAVNI RAZPIS E-POSLOVANJE 2019-

2022 
SPIRIT začetek oktobra objavil Javni razpis za 
vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 
v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-
2022« za  mala in srednja podjetja, da lahko s 
prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje 
vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, 
povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega 
poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s 
poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in 
zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni 
dobavni verigi. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja 
s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: 
− Elektronsko izmenjavo med partnerji 
− Digitalizacijo nastopov na sejmih 
− Spletne strani za tuje trge 
− Spletne trgovine 
− Produktno-prodajne videe 
− Krepitev kompetenc - usposabljanja 
Podrobnosti razpisa so objavljeni na spletni strani 
SPIRIT javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo 
elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-
2022-E-POSLOVANJE-2019-2022 
Roki za oddajo vlog so: 5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 
10. 2020 in 1. 10. 2021. 
Informacije: e-naslov eposlovanje@spiritslovenia.si. 

 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN – 
MOJSTRSKEGA IZPITA 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS je podaljšal razpis za sofinanciranje šolnin, s 
katerim želijo povečati vključenost v vseživljenjsko 
učenje odraslih. Pogoj za kandidiranje na razpisu je 
dvig izobrazbene ravni. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene 
izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite 
v Republiki Sloveniji:  
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja 

(SPI),  
c. programi srednjega strokovnega oziroma 

tehniškega izobraževanja (SSI), 
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),  
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature, 
f. maturitetni tečaj,  
g. poklicni tečaji (PT), 
h. mojstrski izpiti, 
i. delovodski in poslovodski izpiti. 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je 
lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 
2.500 €. 
Informacije in razpisna dokumentacija je objavljena 
na spletni strani zavoda.  
Informacije: e-pošta: dir@sklad-kadri.si, tel. 01 434 
58 76. 
Odpiranje vlog bo potekalo vsak drugi torek v mesecu 
do 30.9.2022. 
Sodelujete lahko tudi vsi tisti, ki ste se od 1.1.2014 
prijavili in uspešno zaključili mojstrski izpit ali druge 
zgoraj navedene izobraževalne programe. 
 

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJ 

Posoški razvojni center Tolmin je objavil Javni razpis 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme 
Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019. 
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 
znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske 
štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne 
plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne 
sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. 
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 
31.3.2019. 
Prijavijo se lahko delodajalci s sedežem na območju 
ene od 13 občin Goriške regije, med temi tudi Občina 
Cerkno in Občina Idrija, ki v šolskem / študijskem letu 
izplačujejo kadrovsko štipendijo vsaj enemu 
kadrovskemu štipendistu po pogojih, ki jih določa 
ZŠtip-1. 
Rok: od 3. 9. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje 
do vključno 30. 3. 2019. 
Informacije: Posoški razvojni center e-pošta: 
martina.smolnikar@prc.si ali info@prc.si, tel. (05) 38 
41 884 ali (05) 38 41 500, 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletni strani Posoškega razvojnega centra: 
www.prc.si, v rubriki »Razpisi«. 
 
 

SUBVENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Zavod RS za zaposlovanje ima odprte naslednje 
spodbude za zaposlitve 
1. Subvencija za trajno zaposlovanje mladih takoj po 

prijavi med brezposelne 
2. Subvencija za zaposlovanje starejših – aktivni do 

upokojitve 
3. Zaposli.me 
4. Usposabljamo lokalno za zaposlitev v najbolj 

iskanih poklicih 
5. Usposabljanje na delovnem mestu mladi 
6. Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018 
7. Delovni preizkus 2018/2019 
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IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA 
SREČANJA 

 

DELAVNICA  POSLOVNI BONTON IN 
POSLOVNA KOMUNIKACIJA 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija ICRA  
organizira delavnico Poslovni bonton in poslovna 
komunikacija, ki bo v  
 

torek 6.11.2018 ob 17. uri v prostorih 
Coworking Idrija, Arkova 43 

 

Vsebina: 
− Pravila poslovnega bontona poslovne komunikacije 
− Pravilno rokovanje 
− Pravila poslovne komunikacije po telefonu in 

elektronski pošti 
− sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, 

dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi 
gostov 

− olikan poslovni sestanek, (nekaj nasvetov za dobro 
izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev 
sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko 
vstopa v prostor, ko sestanek že poteka,…) 

− delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje 
− kultura oblačenja, ... 
 

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk, mednarodno 
priznana strokovnjakinja za bonton, poslovni in 
diplomatski protokol. Je avtorica knjige 24 ur 
poslovnega bontona, številnih strokovnih člankov in 
televizijski in radijskih prispevkov.  
Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna 
predhodna prijava na e-mail tina.lisac@icra.si  ali 05 
37 20 180. Prijave zbiramo do 5. 11. 2018 oz. do 
zasedbe prostih mest. 
Kotizacija: delavnica je brezplačna. 
 

DELAVNICA  NOVOSTI V TURIZMU 
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija ICRA  
organizira delavnico Novosti v turizmu - nova 
kategorizacija in promocijska taksa, ki bo v  
 

četrtek 8.11.2018 ob 15.30  Učilnica ICRUM 
(2. nadstropje), Mestni trg 2, Idrija 

 

Vsebina: 
− Predstavitev pogojev za opravljanje dejavnosti 

sobodajalstva 
− Predstavitev novega sistema kategorizacije 

nastanitvenih obratov in novih označevalnih tabel 
za nastanitvene obrate 

− Predstavitev novosti - promocijske takse; 
obračunavanje in plačevanje; pravilno beleženje 
turistične in promocijske takse na izdanih računih 

− Davčni vidik poslovanja na tujih rezervacijskih 
portalih (ID za DDV, davčno potrjevanje računov, 
TRR za opravljanje dejavnosti) 

− Primeri iz prakse 
 

Predavatelji: Karmen Makuc, Občina Idrija, mag. 
Vesna Maver, OOZ Tolmin, mag. Vlasta Stopar, 
Finančni urad Nova Gorica, Jaka Sušnik, Snapguest 
d.o.o 
Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna 
predhodna prijava na e-mail tina.lisac@icra.si  ali 05 
37 20 180. Prijave zbiramo do 5. 11. 2018 oz. do 
zasedbe prostih mest. 
Kotizacija: delavnica je brezplačna. 
 

 

KOROŠKA - POSLOVNE MOŽNOSTI 
ZA ŠIRJENJE POSLOVANJA  

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica 
organizira delavnico »Koroška – Kärnten -  Poslovne 
možnosti za širjenje poslovanja in Avstrija 2018 - 
Novosti v zvezi s čezmejnim poslovanjem po 
1.5.2018«, ki bo v 
 

torek 6. novembra 2018 ob 14.uri na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici v  Novi Gorici, 

Ulica Gradnikove brigade 6 
Vsebina: 
1. Koroška razvojna agencija: BABEG – razvojna 

agencija na Koroškem – zastopnik Jernej Dvoršak 
− predstavitev dežele koroške kot gospodarske 

priložnosti 
− panoge prihodnosti - IKT, mikroelektronika, 

strojegradnja …  
− spodbude za investicije ter raziskave & razvoj  
− davčno in pravno okolje 
− predstavitev razvojne agencije ter njihovih 

brezplačnih uslug 
2. Stb Mag. Johann Picej, davčni svetovalec, davčna 

pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej (Celovec) 
− Predstavitev čezmejnega opravljanja storitev 

− Samostojni podjetnik brez zaposlenih 
− Podjetja in enoosebne družbe 
− Načini predstavitve na tujih trgih 

− Zaposlitev v 2 državah EU - socialno zavarovanje 
− ZKO 3 - ZKO4 pasti pri napotitvi in obdavčitev 
− Ustanovitev avstrijske d.o.o. (GmbH), prednosti, 

priložnosti in spodbude 
3. Sandi Ivanič 

− Svetovanje in pomoč pri vstopu na tuje trge 
Udeležba je brezplačna. 
 

IZOBRAŽEVANJA NA OZS 
 
Program izobraževanje na Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, Celovška cesta 71 ali velika sejna soba, 
Celovška cesta 69, Ljubljana 

mailto:tina.lisac@icra.si
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− Vpliv barv na poslovanje podjetja 9.11.2018 ob 9. 
uri 

− Redno usposabljanje voznikov, program 2016, 
10.11.2018 ob 7.uri  

− Redno usposabljanje voznikov, program 2017, 
11.11.2018 ob 7. uri  

− Priprava ponudbe po ZJN-3, z aktualno prakso 
DKOM 14.11.2018 ob 13.uri  

− Odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugi načini 
prenehanja delovnega razmerja 15.11.2018 ob 
9.uri  

− Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav 
16.11.2018 ob 9.uri in 17.11.2018 ob 15.uri  

− Redno usposabljanje voznikov, program 2018 - 
17.11.2018 ob 7.uri 

− NPK Vodja projekta 20.11.2018 ob 16. uri, 
27.11.2018  

− 20 urna šola dohodnine, 3 srečanja 21.11.2018 do 
23.11.2018 ob 9.uri  

− DDV pri storitvah 28.11.2018 ob 9. uri  
 

SEKCIJE 
 

ČISTILCI OBJEKTOV 

 

Smernice za javno naročanje storitev čiščenja 
Ob sprejetju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je 
Vlada sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno 
upravo naložila, da z resornimi ministrstvi pripravi 
smernice za učinkovito javno naročanje na različnih 
področjih javnega naročanja.  

V letu 2017 je MJU pristopilo k pripravi smernic za 
učinkovito javno naročanje storitev čiščenja. Na 
podlagi strokovnih razprav, namenjenih iskanju 
primernih socialnih meril in rešitev za številna 
opozorila v zvezi z neustreznim izvajanjem tovrstnih 
storitev v praksi, (pre)nizkih plačil pri izvajanju 
tovrstnih storitev oziroma neurejenosti razmer na 
trgu, zaznanih slabih razpisnih dokumentacij oziroma 
pomanjkljive razpoložljivosti informacij o dobrih 
praksah v javnem naročanju na tem področju, so bile 
oktobra 2018 sprejete Smernice za javno naročanje 
storitev čiščenja. 

Smernice naročnikom prikazujejo načine vključevanja 
in merjenja kakovosti in upoštevanja socialnih vidikov 
v postopkih javnega naročanja. Kakovost storitev 
čiščenja določajo tehnične prednosti in strokovna 
sposobnost, socialni vidiki pa vključujejo spoštovanje 
delovne in socialne zakonodaje, kolektivnih pogodb 
ter dobre pogoje za zaposlitev. 
Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, 
njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da 
z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, 
njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva 
delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice 
stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, 
ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem 
naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V 
smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene 
vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, 
tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje 
(usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s 
poudarkom na socialnem javnem naročanju, 
pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke 
ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k 
reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo 
nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v 
veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb 

zakonodaje javnega naročanja. Z uporabo smernic se 
bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje 
socialnih vidikov ter enakopravna obravnava 
ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil 
storitev čiščenja. 
Smernice za javno naročanje storitev čiščenja izdaja 
1.0, oktober 2018 
 
Vir: MJU 
 
 

FRIZERJI IN KOZMETIKI 

 

Uspeh slovenskih frizerjev v Londonu 

Na prestižni in največji dobrodelni frizerski prireditvi v 
Londonu imenovani Alternative hair show, na kateri se 
zberejo največja svetovna imena te stroke, so se v 
finale prebili tudi slovenski frizerji. Med dvanajst 
najboljših za priznanje Visionary award sta se uvrstili 
ekipi Petre Blatnik Maček in Mateja Komarja s 
Koroške.   
Komisija ju je izbrala med več tisoč prijavljenimi iz 
celega sveta.    
Ocenjevanje poteka v treh kategorijah: moška 
kategorija man haircut, ženska kategorija cut & color 
in avantgarda. Ekipa Petre Blatnik Maček je uspela v 
moški kategoriji man haircut, ki se v Londonu tudi 
sicer izobražuje. 
Mateju Komarju, drugemu slovenskemu finalistu 
Visionary award, uspeh pomeni nekakšno nominacijo 
za frizerskega oskarja.  
Londonska prireditev Alternative hair show je v 36 
letih, odkar organizirajo prireditev, med najboljših 
dvanajst uvrstila pet slovenskih frizerjev.  
Predsednik Sekcije frizerjev pri Obrtni zbornici 
Slovenije, Mitja Sojer, je ob uspehu naših frizerjev 
poudaril pomembnost prenosa informacij, novih 
trendov, novih frizur, idej, predvsem pa redno 
izobraževanje in sledenje novim modnim smernicam. 
 

London po Londonu 2018 

Kolektiv Lassana  že enajsto leto zapored organizira 
frizerski dogodek London Po Londonu 2018, ki bo v 
  

soboto, 10. 11. 2018, ob 16. uri, 
v centru kulture Španski borci v Ljubljani 

 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/smernice/#c2
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http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10274/


 

Na dogodku bodo predstavljene modne smernice 
pričesk z londonskega Salona International 2018, 
Trend Fashion Inspiration Days, akademije La 
Biosthetique.  

Uro pred dogodkom (ob 15.uri) bodo brezplačne 
delavnice: 

− Nega las s PCC (nadgradnja Olaplex) 

− Igrive barve Neo Colour 
− Kremno belilo za modne tehnike 
Cena vstopnice: 45€+ DDV, naročilo vstopnice na tel.: 
01 422 50 45 (Tatjana Žitko), 051 331 084 , e-naslov: 
prodaja@lassana.si ali pri prodajnih zastopnikih: 
Zdravko Golob (041 215 979), Eva Svitlica (041 320 
354). 
 
 

 

Kongres frizerjev in kozmetikov 17. in 
18.11.2018 v Portorožu 

 
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije organizirata prvič 
skupni  Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo  
 

17. in 18. novembra 2018 v Hotelih Bernardin 
v Portorožu 

 

Pripravlja pester program z aktualnimi temami za 
kozmetike in frizerje. Predstavljene bodo novosti na 
področju permanetnega make up-a, pedikure, 
manikire, maderoterapije in drugih dejavnosti.  
Na Kongresu bo sodeloval priznan  tuj predavatelj 
Serge Moreau, ki je v frizerske škarje in glavnik 
postavil na stranski tir in se posvetil predavanjem, kjer 
se ne osredotoča zgolj na frizuro, ampak na celotno 
stilsko podobo človeka, kamor sodi tudi make up, 
obleka in ostali modni dodatki in Antony Whitaker, 
priznani učitelj in motivator s svetovnim slovesom z 
več kot 30 letnimi izkušnjami v frizerski industriji, ki je 
kariero začel kot stilist v Vidal Sasoonu v Londonu. 
Med drugim je avtor več knjig s temami o uspešnem 
vodenju za lastnike in vodje frizerskih salonov. 
Sobotni večer je namenjen druženju z večerjo in 
glasbo.  
 
Program kongresa  
Sobota , 17. 11. 2018  
− Predlog sekcije kozmetikov za ponovno regulacijo 

dejavnosti stiliranja trepalnic in manikire  
− Cellular Renewal In Firm & Lift By Thalion  - 

Multiaktivne formule morskih učinkovin – 
brezkompromisni rezultati  

− Maderoterapija - uporaba lesenih elemenovi za 
izvajanje masaže v različne (zdravstvene, 
sprostitvene,…).  

− Novosti v mikropigmentaciji  
− Plazma – Inovativna in učinkovita metoda za 

napenjanje kože brez plastične operacije  
− Oglaševanje - Kako z majhnimi vložki na Googlu do 

želenih rezultatov?  

− Kako urediti poslovanje v kozmetičnih in frizerskih 
salonih skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDRP).  

− Novosti v manikiri - razvoj materialov in različnih 
možnosti za razvoj in širitev storitev na področju 
manikire  

− Skrivnosti večne mode in sodobne ženske  
 

Nedelja, 18. 11. 2018 - Sekcija kozmetikov  
− Novi pristopi in tehnike na področju pedikure – 

saniranje vraščenih nohtov z različnimi tehnikami 
sponk  

−  »Novo leto, nova jaz« delavnica po metodi Louise 
Hay 

− »Kako stres, hormonske in druge spremembe 
vplivajo na izbor naše hrane čez dan« 

 
Nedelja, 18. 11. 2018 - Sekcija frizerjev  
− Najpomembnejše naloge vodje salona, Nekaj 

korakov, kako lahko zagotovite, da je vaš salon 
prijeten, 

− Izobraževanje za poklic frizer (nadgradnja, PUD, 
sofinanciranje) 

− Praktični prikaz spenjanja las  
− Diagnostika – Čustvena inteligenca - Kompetence 

čustvene komunikacije  - S stiliranjem ljudi, lahko 
razkrijemo njihovo osebnost. Lahko stimuliramo 
potrebe strank in spodbudimo nakupe.  

 

Kotizacija:  50 € za člane in njihove zaposlene za 
dvodnevni kongres 30 € (DDV vključen), za 
enodnevno udeležbo, ostali udeleženci 120 € za 
dvodnevno srečanje, 60 € za en dan (DDV vključen)  
Prijava: spletna prijava 
Informacije: Vlasta Markoja sekretarka sekcije pri 
OZS, tel. (01) 58 30 571 
 

GOSTINCI  
 

Obvezna dovoljenja za prodajo tobaka, 

tobačnih in povezanih izdelkov od 11.11.2018 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov prinaša novost za vse poslovne subjekte, ki 
prodajajo tobačne izdelke. Prodaja teh izdelkov bo 
možna le še na podlagi dovoljenja, ki ga bo izdalo 
Ministrstvo zdravje. 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov določa, da se lahko tobak, tobačni in povezani 
izdelki od 11. 11. 2018 prodajajo  v poslovnih 
prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje.  
Vlogo za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, 
tobačnih in povezanih izdelkov je od 27. 9. 
2018  možno oddati samo elektronsko na portalu e-
VEM (SPOT). 
Vloge za izdajo dovoljenja bodo lahko oddajali zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci podjetja. Pooblastila za 
delo v sistemu e-VEM uporabniki oddajo na točke 
SPOT (VEM).  

mailto:prodaja@lassana.si
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Za vsebinska vprašanja vezana na dovoljenje za 
prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 
uporabnikom zagotavlja Ministrstvo za zdravje. 
Kontaktni podatki za vsebinsko podporo so objavljeni 
na portalu e-VEM na strani Pomoč in podpora.  
Uporabnikom je prek Enotnega kontaktnega centra od 
ponedeljka do petka, od 8. do 22. ure na voljo tudi 
tehnična podpora na e-naslov ekc@gov.si ali tel. št. 
080 2002. 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 

 

11. Strokovno srečanje gostincev 

Sekcija za gostinstvi in turizem pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije organizira 11. Strokovno srečanje 
gostincev, ki bo  
 

26. in 27. novembra 2018 v Hotelih Bernardin 
v Portorožu 

 

Prvi dan bo srečanje članov Gostilna Slovenija v 
Hotelu Tomi, Portorož in izobraževalni dogodek o pivu 
in hrani v Oštariji v Portorožu. Osrednji dan srečanja 
bo 27.11.2018 v kongresnem centru Portus v 
Portorožu – Hotel Slovenija z aktualnimi informacijami 
za člane sekcije.  
 

Program:  
Ponedeljek, 26. 11. 2018  
− Srečanje članov Gostilna Slovenija - predstavitev 

aktivnosti v okviru Evropske gastronomske regije 
2021, Hotel Tomi, Portorož 

− Kulinarični večer hrane in piva - vodena degustacija 
sommelierke za pivo, Oštarija, Portorož 

Torek, 27. 11. 2018 – Hotel Slovenija – kongresni 
center Portus v Portorožu.  
− Aktualne aktivnosti sekcije - - Informacija o pripravi 

novih smernic dobre higienske prakse in uporabe 
načel HACCP v gostinstvu (in za slaščičarne)  

− Kako urediti poslovanje v gostinskih obratih 
skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDRP)  

− Predstavitev projekta Slovenija Evropska 
gastronomska regija  

− Gourmet marketing - 5 korakov kako postane tuj 
gost bolj pogost  

− Predstavitev primera dobre prakse povezovanja in 
sodelovanja »Kulinarične Haloze« - novo turistično 
doživetje na obronkih Ptuja 

− aktivnosti za reševanje problematike pomanjkanja 
ustreznih kadrov v gostinski dejavnosti  

− Avtentični vodja in njihovi zaposleni,  
− Okrogla miza z naslovom »Mladi gostinci 

#računanjtenanas  
− Podelitev priznanj za kakovost gostinske ponudbe 

in jubileje ter večerja v restavraciji Hotela Slovenija  
 

Prijava: spletna prijava 
Kotizacija: ponedeljek, 26. 11. 2018, izobraževanje, 
kjer se srečata pivo in hrana, udeležba na večerji 
Oštarija, Portorož 30 € za člane, ostali udeleženci 40€. 
Torek, 27. 11. 2018, udeležba na strokovnem 

srečanju za člane  30 €, z večerjo 60 €, ostali 
udeleženci 50 €, z večerjo 90 €.   
Informacije: Vlasta Markoja, sekretarka sekcije 
gostincev, tel. 01 58 30 571 ali e-naslov 
vlasta.markoja@ozs.si 
 
 

GRADBINCI 

 

Prenovljene smernice za javno naročanje 
gradenj 
Ob sprejetju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je 
Vlada sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno 
upravo naložila, da z resornimi ministrstvi pripravi 
smernice za učinkovito javno naročanje na različnih 
področjih javnega naročanja.  
Na Ministrstvu za javno upravo so pripravili in 
decembra 2017 objavili Smernice za javno naročanje 
gradenj, izdaja 1.0. Letos pa so zaradi zaznanih potreb 
dosedanje prakse in zaradi sprememb gradbene 
zakonodaje v sodelovanju z zgoraj navedenimi 
deležniki pripravili tudi prenovo teh smernic. 

Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.1, 
oktober 2018.  
Vir: MJU 

 

KOVINARJI 

 

28. Strokovno srečanje kovinarjev 
Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije bo 17. in 18. novembra 2017 v Termah 
Zreče, organizirala že 28. Strokovno srečanje 
kovinarjev, s kvalitetnimi strokovnimi vsebinami 
kovinarske tematike in splošno podjetniških vsebin. 
Poskrbljeno bo tudi za mreženje udeležencev, 
sponzorjev, razstavljavcev in partnerjev in družabnim 
delom srečanja. 
Program, sobota 17.11.2018 

− Ko nas obišče delovni inšpektor  
− Ali poznate vaše obveznosti vezane na 

spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo? 

− Predstavitev zlatega sponzorja: UNIOR 
Kovaška industrija d.d. 

− Ogled podjetja Tekoma Marguč, strojegradnja 
Marguč, d.o.o. 

− Voden ogled Žičke kartuzije  
− Večerja s plesom  

Program, nedelja 18.11.2018 
− HPC (High performance Cutting) pri struženju, 

frezanju in brušenju 
− Hitro in učinkovito programiranje stružnih in 

rezkalnih CNC strojev 
− Novi izzivi pri hladilno mazalnih sredstvih 
− Preprečevanje deformacij pri varjenju  
− Pot uspeha od obrti do mednarodno 

uveljavljene skupine LOTRIČ Meroslovje d.o.o. 
− Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta 

 

http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/vsebinska-podpora/vsebinska-podpora-ministrstvo-za-zdravje/
mailto:ekc@gov.si
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0N0X00001ORaqgUAD
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http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10274/


 

Prijave: do 7.11.2018 s prijavnico, objavljeno na 
spletni strani sekcije na e-naslov: 
valentina.melkic@ozs.si ali edina.zejnic@ozs.si 
 

Kotizacija: Strokovna predavanja z družabnim delom 
za člane 50€+DDV, ostali udeleženci 75€+DDV 
vključuje predavanja, strokovno gradivo, postrežba 
med odmori, avtobusni prevoz po programu, 
popoldanski program, kosilo, večerja s plesom, 
osnovna pijača pri večerji, spremljevalni program. 
Informacije:  Valentina Melkić, sekretarki sekcije 
kovinarjev, tel. 01 58 30 541 ali e-naslov: 
valentina.melkic@ozs.si, oziroma pri Edini Zejnić, višji 
strokovni sodelavki na OZS, tel.: 01 58 30 586 ali e-
naslov: edina.zejnic@ozs.si. 
Program s prijavnico za udeležbo je objavljen na 
spletni strani sekcije ali na OOZ Idrija. 
 

TEKSTILCI 

18.  Strokovno srečanje članov Sekcije 
tekstilcev in predelovalcev kož   

Na strokovnem srečanju članov Sekcije tekstilcev in 
predelovalcev kož, ki je bilo začetek oktobra v 
Ankaranu, so bili predstavljeni izobraževalni programi 
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad in 
Fakultete za dizajn, novosti predpisov o embalaži in 
odpadni embalaži, metražno blago slovenskega 
podjetja in družinsko tradicijo izdelovanja gumbov. 
Anja Križnik Tomažin je udeležencem razložila Kako 
komunicirati z ljudmi z drugega planeta 

Predsednica sekcije Lidija Anzelm, je člane pozvala, da 
sporočijo predloge za strokovna srečanja, program 
dela in aktivnosti sekcije v letu 2019 ( na e-naslov 
adrijana.poljansek@ozs.si) in jih povabila, da se 

vključijo med uporabnike blagovne znamke tekstilcev 
»Izdelek slovenske obrti«.  
Drugi dan srečanja je potekala strokovna delavnica na 
temo, kako lahko s pomočjo barv pridemo do 
harmonije in seminar o najpogostejših kršitvah in 
pomanjkljivostih delodajalcev pri nadzoru delovnih 
inšpektorjev.  

 

Kolektivna znamka »Izdelek slovenske obrti« 
Zaradi vdor tekstila z Bližnjega vzhoda in Kitajske, ki 
ogroža kvalitetne slovenske tekstilne izdelke, je 
sekcija tekstilcev pri OZS pripravila kolektivno 
znamko, ki  označuje izdelke, narejene v Sloveniji. 
Z njo želijo slovenski tekstilci dolgoročno graditi 
prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov in 
informirati potrošnike o prednostih nakupa 
slovenskega tekstila.  

 

Vsak poslovni subjekt, ki pridobi pravico do uporabe 
kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, označi 
svoje izdelke in storitve z obešanko ali nalepko, ki jih 
lahko  tekstilci kupijo na OZS. Znak IZDELEK 
SLOVENSKE OBRTI je za potrošnika jamstvo, da je 
tekstilno blago oziroma izdelek res izdelan v Sloveniji. 
Nosilec in lastnik blagovne znamke Izdelek slovenske 
obrti je OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za 
intelektualno lastnino kot kolektivno znamko.   
Obrazložitev znaka 
Vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe 
krovne organizacije OZS. Znak je sestavljen iz dveh 
sestavnih delov: v ospredju je plapolajoča tkanina, v 
ozadju je krožna  oblika, ki  ponazarja svet  in je prav 
tako del celostne podobe  krovne organizacije. Skupaj 
tvorita črko Q, mednarodno oznako za kvaliteto 
(quality). 
 
 
 
 
 

 

PRISPEVKI IN DAVKI 
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA  

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
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 

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/5156/Default.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
mailto:valentina.melkic@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/5156/Default.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si


 

predložen na osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, 
ki ga pripravi FURS.   
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov 
Do konca leta 2017 je veljalo prehodno obdobje in je 
bila osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in zaposlovanje 
919,10€ (58 % povprečne plače v Sloveniji 2016 x 
1.584,66€). 
Osnova za vse prispevke za socialno varnost  za leto 
2018 je 60 % povprečne plače za leto 2017 je osnova 
976,17 €  (60 % povprečne plače v Sloveniji 2017 x 
1.626,95€). 
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje 
od februarja 2018 dalje so v višini 372,91€, najvišji 
pa 2.175,23€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2017 = 3,5 x 
1.626,95€).  
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 1.1.2018 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 34,37€ in sicer 
8,59€ (povprečna plača oktober 2017 =  1.621,46€ 
x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 25,78€ 
(25% povprečne plače oktober 2017 = 1.621,46€ 
x 6,36%). Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne 

glede na število dni opravljanja dejavnosti v 
posameznem mesecu. 

2. Od  1.4.2018 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,90€.   

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 so 68,27€ (33,90€ + 
34,37€), ki se jih 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: 33,90€ od 1.4.2018 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 34,37€ od 1.1.2018 
 

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 : 33,90€  od 1.4.2018 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 34,37€ od 1.1.2018 
 

Obračun prispevkov – oddaja obrazca v eDavke 
Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki 
opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so morali 
zavezanci (popoldanci) prvič oddati do 15. februarja 
2018 za januar 2018. Zavezanec mora oddati obračun 
do 15. v mesecu za pretekli mesec, če FURS do 10. v 
mesecu v sistem eDavkov ne odloži predizpolnjenega 
obračuna oz. bo ta obračun napačen. 
 

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 

POSLOVODNE OSEBE 
Nova zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je bila za januarja 2018 
najmanj 1.267,73 € (80% povprečne letne plače za 
leto 2016 - PP 2016 je 1.584,66€), od februarja dalje 
pa je najnižja zavarovalna osnova 1.301,56€ (80% 
povprečne letne plače za leto 2017 - PP 2016 je 
1.626,95€). 
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost od za 
februar in naslednje mesece najpozneje do 20. v 
mesecu za pretekli mesec in sicer najmanj v višini 
497,19€ ( 80% povprečne plače 2017) in največ v 



 

višini 2.175,23€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2017 = 3,5 
x 1.626,95€). 
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.  
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE 
Nova zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za delavce v 
delovnem razmerju je  60 % zadnje znane povprečne 
letne plače v Sloveniji, preračunane na mesec 
(144.člen ZPIZ-2). Če je izplačana plača oziroma 
nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od 
razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi 
prispevki.  
Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma 
(410. člen ZPIZ-2) in je v prehodnem obdobju od 2015 
do vključno 2017 znašala 52 % povprečne plače, v 
letu 2018 pa 54 % povprečne plače. 
Od 1.1.2018 do objave povprečne plače za 2017 je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju 855,72€ (54 % 
x 1.584,66€ ). Od 1.3.2018 je najnižja osnova za 
obračun prispevkov za zaposlene osebe 878,55 € (54 
% x 1.626,95€ - PP 2017). 
 

PRISPEVEK KRATKOTRAJNO DELO 
Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela v 
mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 
desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z 
največ desetimi zaposlenimi, opravlja pa ga lahko:  
− zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v 

registrirani istospolni skupnosti lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe,  

− zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v 
registrirani istospolni skupnosti enega od staršev 
lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe, 

− oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe 
ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v 
ravni vrsti do prvega kolena, 

− starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja ali partnerja v registrirani istospolni 
skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe. 

Zgoraj navedene osebe lahko opravljajo pomoč v 
podjetju v obsegu največ 40 ur mesečno in za to ne 
prejmejo plačila. 
Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem 
kratkotrajnem delu (ime, naslov in davčno številko 
osebe, ki opravlja kratkotrajno delo, uro začetka in 
zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, skupno 
mesečno število ur opravljenega kratkotrajnega dela).  
Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, 
zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni (obrazec M12) in za čas opravljanja dela preko 
eDavkov oddajati  REK-2 (vrsti dohodka 1509). 
Znesek za zavarovanje za  poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni  je  od 1. 2. 2018 v višini 4,86 € 
(0,30% PP 2017 = 0,3% x 1.626,95€) se plača na 
TRR: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: SI19 davčna 
številka 45004.  
 

PODATKI O PLAČAH 
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za avgust 2018 je znašala 1.669,51€, neto  
plača pa 1.082,88€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
avgust 2018  je znašala 1.658,74€, neto 1.076,49€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij -
avgust 2018  je znašala 1.658,11€, neto 1.076,03€.  
 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
ŠTUDENTSKO DELO 

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za 
opravljeno uro začasnih in občasnih del (Ur.l.17/2018 
z dne 16.3.2018) določa minimalno bruto urno 
postavka  za študentsko delo v višini 4,73 € od 1. 
aprila 2018 dalje.  
Od zneska na študentski napotnici se plačujejo 
prispevki za PIZ v višini 15,5%, delodajalec pa na 
znesek na napotnici plača: prispevek za PIZ v višini 
8,85%, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36%, 
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v 
višini 0,53%, koncesijsko dajatev v višini 16% in 
dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00%. 
 
 

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 
 

mailto: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 
 

 
 

  UGODNOSTI ZA ČLANE OOZ IDRIJA 
   

MOZAIK PODJETNIH 
 

 

Kartica Mozaik podjetnih, kartica tisočerih ugodnosti 
za člane OZS. S kartico Mozaik podjetnih zlahka 
prihranite letno članarino. 
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 
 

 
 

Preverite aktualni seznam partnerjev in njihovih 
ugodnosti. 
 

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. 
MojObrtnik.com vam omogoča da: 
− hkrati pridobite več ponudb 
− najdete izvajalca, ko potrebujete hitro popravilo 
− podarite obrtniški groš 24/7 
− plačate obročno 
− pridobite ugodno financiranje 
− izberete izvajalca z dobrimi ocenami 
https://www.mojobrtnik.com/ 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI OKTOBER 2018 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

Bruto zavarovalna osnova v EUR 976,17€ 
(60% PP 2017=60% X 1.626,95€) 

1.301,56€ 
(80% PP 2017=80% X 1.626,95€) 

5.693,33€ 
(3,5 kratnik PP 2017) 

prispevek stopnja referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 237,70 316,93 1.386,57 
ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 131,29 175,06 765,89 
Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 

030 

0,20%  SI19 DŠ-43001 1,96 2,60 11,38 
Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 1,96 2,60 11,39 
PRISPEVKI SKUPAJ  372,91 497,19 2.175,23 

 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke = 60% PP leto 2017 (PP za 2017 je 1.626,95€), prispevki skupaj 372,91€

         

976,17 € 

2. ZASEBNIK: Osnova za prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 

25%, vendar najmanj do višine 60% PP za leto 2017 (60% x 1.626,95€ = 976,17€)     

     

individualno 

3. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 80% PP za leto 2017 (80% x 1.626,95€=1.301,56€), 

prispevki skupaj: 497,19€         
1.301,56€ 

4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2017 (3,5 x 1.626,95€), 

prispevki skupaj: 2.175,23€ 
5.694,33 € 

 

OLAJŠAVE 
1. Splošna olajšava mesečna olajšava € letna olajšava € 

letni dohodek do 11.166,37 € 543,32 6.519,82 

letni dohodek nad 11.166,37€ do 13.316,83 € 275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek) 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek) 

letni dohodek nad 13.316,83  € 275,22 3.302,70 

2. Posebna olajšava:   1. otrok       203,08 2.436,92 

                                 2. otrok 220,77 2.649,24 

                                 3. otrok 368,21 4.418,54 

3. za druge vzdrževane družinske člane 203,08 2.436,92 

4. za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta) 203,08 3.302,70 

5. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  2.819,09 

6. za dohodke iz delovnega razmerja:                                  

a) mesečni bruto dohodek do 930,53€ 

543,32 Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva 

povečana splošna olajšava, se davčna osnova 

zmanjša za 275,22€     b) mesečni bruto dohodek  od 930,53€ do 1.109,74€ 275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek) 

    c) mesečni bruto dohodek  nad 1.109,74€ 275,22 

 

 

 

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 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) 

851,22 € 1.168,66 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji      

 

6-8 ur 6,20 € 7,45 € 

8-12 ur 8,50 € 10,68 € 

nad 12 ur 17,00 € 21,39 € 
 

 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 

namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  OKTOBER 2018 22 1 23 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176 8 184 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,90      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 34,37      
SKUPAJ 68,27      

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača AVGUST 2018 1.669,51 

€ 

1.082,88   PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR -  AVGUST   2018 1.658,74 

€ 

1.076,49   Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  JUNIJ -  AVGUST  2018   1.658,11 

€ 

1.076,03   Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2017 1.626,95 

€ 

1.062,00   Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Minimalna plača od 1.1.2017 804,96 €  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2018 842,79 €  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

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

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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