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JUBILEJNA PRIZNANJA OBRTNIKOV IN 
PODJETNIKOV 2019 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija je 22.11.2018 v Mestnem muzeju Idrija podelila priznanja za  20, 25, 
30, 35, 40 in 50 let opravljanja dejavnosti.  
 

 
Jubilanti 2019 z leve Gantar Samo, Lozić Zaim, Govekar Matjaž, Špik Ivan, Kavčič Darko, Gartnar Marjan, Tušar Marjan, Gnezda Jože, Fortuna Srečko, 
Bizjak Robert, Tratnik Vojko, Lapajne Niko, Rupnik Mirko, Seljak Andri, Ogrič Jože, Selak Stane, Ozbič Jože, Ambrožič Branko, Ržek Boris, Čerin Robert, 
Rupnik Bogdan, Razpet Matjaž 



 

 

                       
Predsednik OOZ Idrija Rado Raspet Žiga Lakner  je prisotne očaral s čudovitim glasom Za pogostitev je poskrbela ekipa Petrovčič 

Tonija,  Gostilna Kos 
 

 
 

50 LET OZS IN PRIREDITEV OBRTNIK IN PODJETNIK 
LETA 2019  

 

 
Letos mineva 50 let od ustanovitve Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 7. decembra 1969 je dvanajst združenj 
obrtnikov z območij Celja, Cerknice, Jesenic, Kopra, Kranja, Ljubljane, Ljutomera, Murske Sobote, Novega mesta, 
Radovljice, Tržiča, društvo posavskih obrtnikov iz Krškega in društvo avtoprevoznikov iz Maribora ustanovilo Zvezo 
združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, ki je predhodnica današnje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Prostovoljno so se združili, da bi se njihov glas slišal dlje in glasneje. Cilj organizacije pa ostaja že pol stoletja 
enak – na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bi ti lažje živeli in delali. 
V okviru slovesnosti bosta podeljeni prestižni priznanji Obrtnik leta 2019 in Podjetnik leta 2019, razglašen 
najstarejši obrtnik leta ter podeljene mojstrske diplome 19. generaciji mojstric in mojstrov, ki so sinonim za 
strokovnost in odličnost. Od leta 2000, ko je OZS začela izvajati mojstrske izpite, je mojstrski naziv pridobilo skoraj 
3000 mojstric in mojstrov. 
 

Komisija za izbor Obrtnika leta in Podjetnika leta obišče prijavljene kandidate in kandidatke na razpis za letošnja 
priznanja, si ogledali način dela, izdelke in storitve, poslovanje, urejenost in tehnološko opremljenost delavnic, 
proizvodnje, pretehtali ekološko zavest, vpetost v izobraževanje in lokalno okolje ter stanovsko organizacijo.  
 

Nominiranci za Obrtnika leta 2019: 
− Aleksander Gorečan, Penzel, slikopleskarstvo, oblaganje tal in sten, Aleksander Gorečan s.p., Šenčur 
− Gorazd Kocbek, Gorazd Kocbek s.p., Sveti Jurij ob Ščavnici 
− Stanislav Smrkol, Gostilna in pizzeria Furman, Stanislav Smrkol s.p., Lukovica 

Nominiranci za Podjetnika leta 2019: 
− Helena Krevh Zorec, NEONART svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o., Maribor 
− Iztok Stanonik, POLYCOM predelava plastičnih mas in orodjarstvo Škofja Loka d.o.o., Škofja Loka 
− Peter Podlunšek, MEDICOP - specialna oprema d.o.o., Murska Sobota 

https://www.ozs.si/o-zbornici


 

 
Kaj predstavljajo trije krogi v znaku? 
Starejšim obrtnikom, katerih spomin seže dlje v zgodovino slovenske obrtniške organizacije, je gotovo znano, da 
trije krogi ponazarjajo trojnost slovenske obrti, tri obrtne dejavnosti, ki so pred 50 leti ustanovile prvo obrtniško 
organizacijo in bile vsa ta leta njen enakopravni sestavni del: OBRT, AVTOPREVOZNIŠTVO IN GOSTINSTVO. 
 

 
 

ZGODOVINA OBRTI IN ZBORNICE  
 
1. Rokodelstvo 

Rokodelstvo se je na območju današnje Slovenije razvijalo že pod vplivom grško-rimske civilizacije, še najbolj 
pa je napredovalo pod rimsko vladavino. V rimski provinci Norik, ki je obsegala današnje dežele Slovenije in 
Avstrije, sta se razvijala predvsem rudarstvo in topilničarstvo, z njima pa seveda tudi nastajajoče obrti. 
Po velikem preseljevanju narodov se je težišče življa prevesilo na podeželje, kjer so se ljudje ukvarjali z 
domačim rokodelstvom, z nastajanjem gradov pa se je začela razvijati prigrajska obrt. 
Zgodovinski viri poročajo, da so se v današnji slovenski prostor v zgodnjem srednjem veku priselili številni 
obrtniki iz nemških krajev. Že cesar Karel Veliki je ukazal, da mora vsak velikaš, ki se naseli v naših krajih, 
pripeljati s seboj najmanj trideset obrtnikov. To so pozneje posnemali vsi nemški škofje, grofje in drugo 
plemstvo, ki se je naseljevalo v naših krajih. 
Okrog gradov in cerkva so nastajala sejemska središča. Mesta in trgi so pridobili izključno pravico za opravljanje 
obrti, obrtniki pa so postajali poseben stan z velikimi svoboščinami in pravicami. Od 12. do 15. stoletja je na 
Slovenskem nastalo okrog 70 trgov in 27 mest, v njih pa so obrtniki skupaj s trgovci predstavljali vse številčnejši 
vmesni sloj takratne fevdalne družbe in pomemben dejavnik pri razvoju mest in denarnega gospodarstva. 

 
2. Cehi 

Obrtniki so se začeli med seboj povezovati v cehe, da bi se lažje borili proti konkurenci šušmarjev in kmetov 
ter za zaščito interesov svoje stroke, za svoje privilegije in njihovo ohranitev. Obrtna – cehovska pravila 
(uporablja se tudi besedna zveza »cehovski zakoni«) so nastala že v 12. stoletju. Prve znane cehe so ustanovili 
krojači, krznarji, čevljarji in kovači. Velik razmah cehov v slovenskih deželah pa je sledil v obdobju od 15. do 
18. stoletja. Cehe so poleg rokodelcev imeli tudi gostilničarji, trgovci, prevozniki-furmani, kočijaži in brodarji. 

https://www.ozs.si/novice/znani-nominiranci-za-obrtnika-in-podjetnika-leta-2019-5dc3e7c52114e05963713b1a


 

Načela k monopolu usmerjenih in vse bolj vase zaprtih cehov so bila v nasprotju z novimi gospodarskimi idejami 
in novim duhom časa, ki sta ga s seboj prinesla Marija Terezija in njen sin Jožef II. S cesarskim patentom 
(zakonom) o rokodelstvu leta 1732 je bil odpravljen star srednjeveški duh: ukinjena je bila avtonomija cehov 
in nadzorstvo nad njimi je prešlo v roke državnih organov. Novih cehov niso več dovoljevali, pravila obstoječih 
cehov pa so morala biti v skladu s tem zakonom.  

 
3. Od konca 19. stoletja do 2. svetovne vojne 

Država tudi ob izteku 18. stoletja in prvi polovici 19. stoletja ni bila naklonjena interesnemu združevanju 
obrtnikov.  
a. Prve zbornice za trgovino in obrt 

Leta 1850 je bila ustanovljena Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, katere glavna naloga je bila 
spremljati gospodarski razvoj, sporočati vladi mnenja in želje trgovcev in obrtnikov ter dajati pobude za 
gospodarsko politiko. Poverjeno jim je bilo vodenje registra o vseh trgovskih in obrtnih podjetjih na svojem 
območju, smele pa so tudi podati mnenje pred podelitvijo novih obrtnih dovoljenj. 
Trgovsko-obrtna zbornica je obrtnikom ponudila različno podporo – tudi finančno. Prizadevala si je za 
strokovni napredek obrtnikov in za njihovo strokovno izobraževanje. Bila je med glavnimi pobudniki za 
ustanovitev obrtne šole v Ljubljani, ki se je do leta 1917 razvila v srednjo tehniško šolo. 

b. Zadružništvo – nova oblika združevanja 
Obrtni red iz leta 1859 je uveljavil obrtno svobodo, ki pa obrtništvu ni bila v korist, saj je lahko obrt odprl 
vsak, četudi zanjo ni bil izučen. Položaj obrtnikov so poslabšali tudi pritiski tehnične revolucije, konkurenca 
industrije, prihod železnice in uvoženi izdelki. 
Rešitev so obrtniki iskali v novi obliki združevanja – zadružništvu, ki je dobilo pravno podlago leta 1873, 
ko je bil izdan zadružni zakon, ki je omejil preveliko obrtno svobodo in s tem pomagal obrtništvu. 
Leta 1910 je bil s pomočjo trgovsko-obrtne zbornice za Kranjsko ustanovljen tudi Deželni zavod za 
pospeševanje obrta na Kranjskem, ki se je pozneje preimenoval v Urad za pospeševanje obrti. 
Aktivnosti obrtnikov in njihovih združenj, da bi vplivali  na gospodarsko in politično življenje in zastopanje 
svojih interesov, so bile delno uveljavljene leta 1932 v novem obrtnem zakonu, ostale pa je prekinil 
predvojni čas in 2. svetovna vojna. 

 
Obrtno dovoljenje (Obrtnijški list, izdan gospodu Franju Lapaine za kupčije s čipkami z dne 24. januarja 1888) 

 



 

4. Po 2. svetovni vojni 
Po koncu vojne so bile likvidirane skoraj vse pomembne institucije obrtništva, pristojnosti pa prenesene na 
državne organe. 
Junija 1950 je bil sprejet prvi povojni državni zakon o obrtništvu. Okrajne obrtne zbornice so delovale le slabo 
desetletje, dokler se niso združile s trgovinskimi in gostinskimi zbornicami v enotne okrajne gospodarske 
zbornice. 
Leta 1965 je postala predstavnica vsega gospodarstva enotna Gospodarska zbornica Slovenije. V takšni združbi 
pa interesi zasebnega obrtništva niso bili dovolj upoštevani. V šestdesetih letih je bilo sprejetih nekaj zakonov, 
ki so bili za obrt na splošno izključujoči, razvpita gospodarska reforma leta 1965 pa je položaj obrtnikov v celoti 
vzeto še poslabšala. 

 

5. Leto 1969 – ustanovitev Zveze združenj samostojnih obrtnikov Slovenije 
Obrtno-podjetniška zbornica za svojo šteje zgodovino organizacij, ki so jih ustanovili in vodili obrtniki sami, 
nezadovoljni z organiziranjem, ki jim ga je predpisovala država. 
7. decembra 1969 je dvanajst združenj OBRTNIKOV, GOSTINCEV IN AVTOPREVOZNIKOV z različnih koncev 
Slovenije ustanovilo Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, prostovoljno organizacijo, društvo, v 
katero so se obrtniki združili v želji, da bi si povrnili ugled, našli svoj prostor v družbi v tedanjih, do obrtništva 
in zasebništva nasploh neprijaznih časih.  
Slovenski obrtniki so imeli svojo organizacijo prvi ne le v tedanji skupni državi Jugoslaviji, temveč tudi med 
prvimi v vzhodnem delu Evrope. To je po eni strani dokaz njihove smelosti, po drugi pa nedvomno tudi odraz 
relativne liberalnosti tedanje oblasti v Sloveniji. Preden so si zasebniki, takrat uradno sicer še »državni oz. 
razredni sovražniki«, leta 1969 ustanovili svojo organizacijo, so bili skupaj z velikimi podjetji v gospodarski 
zbornici, kjer pa niso imeli veliko besede. Zato je bila ustanovitev lastne organizacije tedaj kar pogumno in celo 
tvegano dejanje, ki je v nekaterih političnih krogih, zbujala tudi zgražanje in odpor. 
Naloga prve samostojne obrtniške organizacije je bilo prizadevanja za enakopravno vključitev zasebnikov v 
tedanji gospodarski in politični sistem, v katerem so bili v primerjavi s tedanjim družbenim gospodarstvom v 
podrejenem položaju, hkrati pa skrb za strokovni razvoj in vsestranski napredek obrtništva v Sloveniji.  
Do konca sedemdesetih let so bila obrtna združenja ustanovljena že v vseh tedanjih 62 občinah.  
Združevala so obrtnike v posamezni občini, ki so se srečevali in skupaj s strokovnimi službami reševali svoje 
probleme ter skušali bolj ali manj uspešno vplivati na lokalno oblast ter preko zveze obrtnih združenj tudi 
navzgor, na republiško in državno. 

 

6. Združenje samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov občine Idrija 
Tako je bilo tudi v Idriji, kjer je so se 4. decembra 1976 zbrali pobudniki za ustanovitev združenja, ki so čez 
pol leta, na občnem zboru 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. 
Na njem so bili prisotni: Jože Mlinar, Franjo Rebec, Evgen Šinkovec, Franc Šinkovec, Marijan Kavčič, Ivan Erbič, 
Marijan Peljhan in Damijan Lampe. Soglašali so, da pričnejo s postopki v zvezi z ustanovitvijo združenja. 
Ustanovni občni zbor Združenja samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov občine Idrija je bil 23. 
6. 1977. Dogovorili so se, da imenujejo 15-članski izvršilni odbor v katerega je bil imenovan tudi, danes še 
vedno aktiven gostinec Frane Bergnach, ki dejavnost opravlja že od 8.12.1965.  

 

7. Leto 1991  
Leta 1991 se je 62 obrtnih združenj in njihova Zveza obrtnih združenj preimenovala v Območne obrtne zbornice 
in Obrtno zbornico Slovenije in od takrat dalje po zgledu bavarske obrtne zbornice vsako leto izda publikacijo 
z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, namenjeno vladi in parlamentu, ki kot svojevrstna oblika javnega 
pritiska na oblast vsako leto dvigne veliko prahu. 
Zgodovina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Območnih obrtno-podjetniških zbornic je zgodovina štirih 
organizacij: 
− Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije (1969–1979) 
− Zveza obrtnih združenj Slovenije (1979–1991) 
− Obrtna zbornica Slovenije in Območne obrtne zbornice (1991–2007) 
− Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Območne obrtne zbornice (od decembra 2007 dalje). 

Skratka, cilj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in vseh njenih predhodnic skozi zgodovino obrtništva je bil 
vseskozi isti: pomagati obrtnikom, da bi lahko lažje in bolje delali, poslovali in živeli. 
Danes delovanje zbornice sloni na štirih stebrih: zastopanju obrtnikov in podjetnikov pred državo, informiranju 
članov, storitvah, namenjenih članom kot so svetovanje, izobraževanje, udeležba na sejmih in promocija, 
internacionalizacija poslovanja ter izvajanju javnih pooblastil oziroma vodenje obrtnega registra, registra licenc, 
registra mojstrov, registra oziroma imenika vodij del….. 

 



NAMENITEV DELA DOHODNINE V HUMANITARNE IN DRUGE NAMENE 
 

Če del svoje dohodnine ne donirate, jo pustite državi 
Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v 
ničemer prikrajšani. 
Vsak državljan lahko sam odloči (142. člen Zakona o dohodnini), da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem 
zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih 
(humanitarnih) namenov.  
 

Določimo lahko do 5 upravičencev donacije, med katere lahko razdelimo svojih 0,5% dohodnine (vsakemu lahko 
podelimo 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5%)  
Vlogo oz. prejemnika donacije določimo kadarkoli, če pa želimo, da se prejemnika dela dohodnine upošteva že za 
letošnjo dohodnino, jo moramo oddati do konca leta. Novo vlogo oddamo samo v primeru, da želimo spremeniti 
prejemnika donacije. 
Prejemnika/e donacije določimo: 
s pisno vlogo: Zahteva za namenitev dela dohodnine 
za donacije, ki jo naslovite na svoj finančni urad;  
preko sistema e-davki (vloga: Doh-Don). 
Na spletni strani FURS je objavljen Seznam 
upravičencev do donacije, med temi upravičenci je 
tudi Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, zato 
pozivamo vse člane in njihove zaposlene, da svoj del 
dohodnine namenite stanovski humanitarni 
organizaciji, torej svojim kolegom obrtnikom in 
podjetnikom (in tudi sebi, če bo to potrebno).  

 

Izpolnjen obrazec, s katerim namenite del dohodnine 
Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, pošljite 
na naš naslov: Ustanova za humanitarno pomoč 
obrtnikom, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.   
Kontaktni podatki: telefon: (01) 58 30 824, e-naslov: 
humanitarna.pomoc@ozs.si. 
  

 

 
 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:  
 

__________________________  
(ime in priimek davčnega zavezanca) 
  

__________________________  
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  
 

__________________________  
(poštna številka, ime pošte)  
 
 

       

(davčna številka)  
 

__________________________  
(pristojni finančni urad)  
 
 

ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek  (%) 

 

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom 4 1 9 7 3 9 3 3  

   

   

   

   

 
 

 V/Na .............................................., dne .......................                               ..........................................  
                                                                                                                                        (podpis zavezanca/ke) 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/CommonPages/Documents/New.aspx?formType=Doh_Don
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/novica/prejemniki_namenitve_dela_dohodnine_za_donacije/
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/novica/prejemniki_namenitve_dela_dohodnine_za_donacije/
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/staro/Media/6/OBRAZEC%20-%20Namenite%20del%20dohodnine%20svoji%20obrtni%C5%A1ki%20humanitarni%20ustanovi.pdf
mailto:humanitarna.pomoc@ozs.si
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=9e6afc5d2d&e=5dafdab75a


 

ZAKONODAJA 

 

SPREMEMBE ZAKONA O PREVOZIH V 
CESTNEM PROMETU 

 

Bistvene Spremembe Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (Ur.l. 68 z dne 8.11.2019), ki vplivajo na 
izdajo licence Skupnosti se nanašajo na upravljavca 
prevozov, število zaposlenih voznikov in minimalne 
pogoje ustreznih prostorov iz katerih se vodi 
dejavnost.  
 

Upravljavec prevozov odgovorni osebi 
Za pridobitev licence Skupnosti je upravljavec 
prevozov (star izraz »odgovorna oseba za prevoze«) 
lahko: 
- Samostojni podjetnik sam ali več kot 50% lastnik 

podjetja 
- Če je upravljavec prevozov zaposlen v podjetju, je 

lahko zaposlen le v enem podjetju za polni delovni 
čas 

- Če je upravljavec prevozov pogodbeni upravljavec, 
je lahko ta oseba upravljavec le v enem podjetju, 
ki ne sme imeti skupno več kot 5 vozil 

Sprememba zakona, ki na novo določa pogoje 
upravljavca prevozov se je začela uporabljati 
25.11.2019. Podjetja, ki imajo na dan uveljavitve 

zakona veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali 
potnikov, morajo pogoje zakona izpolniti v enem letu 
od uveljavitve. 
 

Druge spremembe zakona bodo podrobno določene v 
posebnem pravilniku, ki ga bo ministrstvo, pristojno 
za promet sprejelo v roku 6 mesecev, so še: 
 

Število zaposlenih voznikov 
Pravilnik bo določil, da mora imeti podjetje za 
pridobitev licence Skupnosti za poln delovni čas 
zaposleno določeno število voznikov in drugih 
zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) 
v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod 
licence. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in 
priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno 
število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v 
drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja 
v Republiki Sloveniji.  
 

Ustreznost prostorov 
V novem pravilniku bodo predpisani tudi minimalni 
pogoji ustreznih prostorov iz katerih se vodi dejavnost 
(primer: podjetje ne more voditi dejavnosti iz 
pooblaščenega računovodskega servisa, iz »podjetij-
poštnih nabiralnikov«  ipd…). 
 

INFORMACIJE 

 

 

PROBLEMATIKO UPOKOJENIH 
OBRTNIKOV MORA REŠITI DRŽAVA 

Obrtniki so bili v preteklosti izločeni iz državnega 
pokojninskega sistema, zato so se morali zavarovati 
sami.  
Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je bil ustanovljen 
iz razloga, ker v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
obrtniki v tedanjem družbenem sistemu niso imeli 
možnosti vplačevati v državni pokojninski sistem in jim 
je za zagotovitev pokojnine ostala edina možnost 
vplačevanje v SOP. Da bi država odpravila posledice 
pretekle krivičnosti, se je leta 2000 obvezala 
refundirati pokojnine starejših upokojencev. Tako bi 
SOP imel dovolj sredstev, da bi tudi sedanji aktivni 

člani, na katere se je prenesel strošek financiranja 
namesto države, v prihodnosti dobili pokojnine, 
ustrezne premijam, ki so jih plačevali. Pokojnine iz 
tega sklada pa se znižujejo. Država je namreč leta 
2016 s spremembo Zakona o poračunavanju finančnih 
obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja praktično ukinila financiranje SOP (iz 6 
milijonov na 0,6 milijona evrov), ki tako po letu 2016 
nima več zagotovljenih sredstev za pokojnine 
upokojenih obrtnikov.  
Znižanje pokojnin je povzročilo veliko ogorčenje 
obrtnikov po vsej Sloveniji. 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije meni, da je 
država dolžna poskrbeti za te obrtnike in podpira  
amandma k proračunu RS za leto 2020, ki predvideva 
povečanje izplačevanja pravic za 6 milijonov evrov v 
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okviru Ministrstva za finance, za namene reševanja 
Sklada obrtnikov in podjetnikov, ki ga je vložila ena od 
poslanskih skupin v Državnem zboru. 
Sprejet amandma bi zagotovil stabilno financiranje 
SOP in več kot 10 tisoč osebam omogočila prejemanje 
pokojnine, ustrezne premijam, ki so jih plačevali v 
preteklosti. 
 

eBOL ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST 
- POOBLAŠČANJE 

 

Pooblaščanje za elektronski bolniški list (eBOL)  
Bolniški list za delodajalca predstavlja podlago za 
pravilen obračun plače. S 1. 2. 2020 stopi v veljavo 
nova zakonodaja, ki bo določala, da lahko delodajalci 
do elektronskih bolniških listov za začasno zadržanost 
od dela od 1. 2. 2020 dostopajo le še preko portala 
eVEM (SPOT). Od 1. 2. 2020 zdravniki bolniških listov 
ne bodo več tiskali.   

 

Prednosti uvedbe eBOL za paciente: 
− Zdravnik bo lahko eBOL izdal za stalež do 5 

koledarskih dni vnaprej. 
− Če zdravnik oceni, da za izdajo eBOL ni potreben 

pregled pacienta, ga lahko izda v njegovi 
odsotnosti in tako pacientu ob koncu staleža ni 
potrebno v ambulanto. 

Prednosti uvedbe eBOL za delodajalce: 
− Delodajalcu ne bo treba pozivati zaposlenih za 

pravočasno dostavo bolniških listov, 
− Odpravljen bo ročni vnos podatkov iz bolniških 

listov za potrebe obračuna plač in za vlaganja 
zahtevkov za nadomestila plač pri ZZZS. 

− K zahtevku za refundacijo plače na ZZZS, ne bo 
treba prilagati skeniranih bolniških listov. 

Zavarovanci oz. zaposleni bodo do eBOL-ov lahko 
dostopali na portalu ZZZS za zavarovane osebe: 
https://moj.zzzs.si. Zaradi občutljivih podatkov je za 
dostop potrebno digitalno potrdilo. Zavarovanec bo 
lahko preveril, ali mu je zdravnik izdal eBOL, ali je na 
eBOL navedeno pravilno obdobje staleža, pravilen 
razlog zadržanosti, ali je preklical napačen eBOL. 
Na portalu eVEM (SPOT) bo 1.1.2020 na voljo nova 
storitev – elektronski bolniški list (eBOL), ki bo 
delodajalcem omogočala pregled in prenos 
elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela – 
eBOL.  
Pooblastilo je možno urediti: 
− Elektronsko: Zakoniti zastopnik podjetja / 

poslovnega subjekta s svojim digitalnim potrdilom 

vstopi v portal eVEM (SPOT) in uredi pooblastilo za 
eno ali več oseb, ki bodo urejale posamezne ali vse 
postopke, ki jih omogoča portal eVEM (SPOT). 
Potrebujete le podatke in davčno številko osebe, ki 
jo boste pooblastili za delo v portalu (SPOT). 
Pooblastilo bo mogoče urediti po 1. 1. 2020, po 
vzpostavitvi storitve eBOL na portalu eVEM (SPOT)  

− Pisno: izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno 
oddati na katerikoli točki eVEM (SPOT). Novi 
obrazci za urejanje pooblastil bodo na portalu 
objavljeni po 16. 12. 2019.  

Informacije:  spot.gov.si ali zzzs.si. 
 

ZUNANJE POOBLAŠČANJE V eDavkih 
 

Z zunanjim pooblastilom poslovni subjekt ureja EDP 
pravice zavezancu, ki vstopa v portal eDavki kot 
zavezanec, ki ni zaposlen pri poslovnem subjektu. 
Pooblaščenec je lahko fizična oseba, pravna oseba ali 
fizična oseba z dejavnostjo, ki ima  veljavno digitalno 
potrdilo. 
Institut zunanjega pooblaščanja je primeren za 
poslovne subjekte, ki imajo zunanje računovodstvo ali 
pa za fizične osebe, ki niso vešče elektronskega 
poslovanja oziroma za vsakega zavezanca, ki želi 
nekomu tretjemu omogočiti vnos dokumentov, 
vložitev dokumentov in pregled vloženih dokumentov 
ali pa vpogled v njegove podatke. 
Z zunanjim pooblastilom pooblaščenec dobi v mejah 
danega pooblastila dostop do osebnih podatkov in do 
podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost. 
Z obrazcem EDP-PE pooblastitelj spremeni (dodeli ali 
odvzame) drugemu zavezancu pravice, v imenu 
pooblastitelja, za delo z obrazci znotraj portala eDavki. 
V papirni obliki sta na voljo sta dva obrazca EDP-PE, 
ki se razlikujete le glede možnosti določanja obsega 
pooblastila: 
EDP-PE_1 (Vloga za zunanje pooblaščanje_splošna): 
obrazec omogoča, da pooblastitelj z eno kljukico 
pooblasti pooblaščenca za opravljanje vseh obstoječih 
in bodočih dejanj v portalu eDavki.  
EDP-PE_2 (Vloga za zunanje pooblaščanje): obrazec 
omogoča, da pooblastitelj omeji pooblastilo le na 
določen obrazec ali skupino obrazcev. 
 

PLAČILO PRISPEVKOV Z  
e-RAČUNOM 

 

Prednosti plačevanja z e-računom  
S plačilom na podlagi e-računa lahko družbeniki in 
samozaposleni (npr. samostojni podjetniki, kulturniki, 
športniki, odvetniki), ki so sami dolžni obračunavati 
prispevke za socialno varnost,  z enim plačilnim 
nalogom poravnajo dajatve, ki zapadejo v plačilo 
istočasno. e-račun se prevzame v spletni banki in bo 
vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila 
(podatkov ne bo več potrebno vnašati v plačilni 
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nalog), zmanjša se tudi tveganje, da bi pozabili plačati 
davčne obveznosti. 
 

Prijava na prejem e-računa 
Prijavo na prejem e-računa se odda v spletni banki. 
FURS je v registru izdajateljev e-računov vpisan z 
naslednjimi podatki: Ministrstvo za finance Finančna 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 055, 
1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se 
kot »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše 
davčna številka zavezanca, ki oddaja prijavo. 
 

Kdaj oddati prijavo na prejem e-računa?  
Prijavo na prejem e-računa se lahko odda kadarkoli. 
Priporočamo pa, da jo oddate do konca meseca in prvi 
e-račun vam bo izdan že za plačilo obveznosti, ki 
zapadejo v naslednjem mesecu. 
 

Prevzem e-računa v spletni banki  
E-račun je v spletno banko zavezanca poslan 
praviloma v dveh dneh po oddaji obračuna v eDavke. 
Kadar obračun za zavezanca v eDavke odda FURS, je 
e-račun poslan po 15. v mesecu. Za izvršitev plačila je 
v spletni banki potrebno še potrditi plačilni nalog. Če 
so obveznosti navedene na e-računu pred prejemom 
e-računa že poravnane, se e-račun zavrne v spletni 
banki. Če ima zavezanec v času plačila e-računa 
odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, 
se s plačilom e-računa, najprej poravnajo starejše 
obveznosti. V Kolikor plačilo ne zadostuje za plačilo 
vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka 
poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so 
določeni na e-računu. 
Akontacijo dohodnine je še vedno potrebno 
poravnati z ločenim plačilnim nalogom. 
 

POROČANJE O ŠTIPENDIJAH 
 

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno 
poročati Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, 
invalidskemu in preživninskemu skladu Republike 
Slovenije o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Za novo 
šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 lahko to 
storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. 
decembra 2019. Podatke je potrebno vnesti preko 
spletne aplikacije. 

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, 
izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse 
druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma 
študijskem letu 2019/2020 vsaj enega štipendista.  
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop 
je potreben ustrezen certifikat. 
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 
2019/2020 je 31. 12. 2019.  
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada. 
Informacije: tel.01 43 45 882 ali na e-naslovu 
porocanje@sklad-kadri.si.  
 
 

POSOJILO DRUŽBENIKU ALI 
ZAPOSLENEMU 

 

Posojila, ki jih podjetja dajejo družbenikom  

V praksi družbe pogosto dajejo posojila družbenikom 
/ delničarjem, direktorjem, zaposlenim, ožjim 
družinskim članom lastnikov … Pri dajanju posojil 
takšnim osebam, pa je potrebno paziti na določena 
davčna (dohodninska) pravila, če ne želimo, da bi 
dana posojila, oziroma obresti iz naslova danih 
posojil, za te osebe pomenila ugodnost (boniteta), ki 
bi bila podvržena obdavčitvi z dohodnino in 
obremenitvi s prispevki za socialno varnost. 

Kadar govorimo o dajanju posojil takšnim osebam, je 
najprej potrebno ugotoviti, ali gre vsebinsko res za 
posojilo ali gre za prikrito izplačilo drugega tipa 
dohodka (npr. plače, dividende, drugega dohodka). 
Dejansko stanje je namreč bistvena predpostavka za 
nadaljnjo pravilno dohodninsko obravnavo in 
obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost 
izplačila, ki ga je družba poimenovala »posojilo«. Če 
vsebinsko ne gre za posojilo, ampak sta stranki 
razmerja to razmerje le tako poimenovali zaradi 
ugodnejše davčne obravnave in zaradi ugodnejše 
obravnave z vidika obremenitve tega dohodka s 
prispevki za socialno varnost, se bo takšno izplačilo, z 
vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost, 
vedno obravnavalo po njegovi pravi vsebini. Če bo 
torej šlo po vsebini za npr. plačo zaposlenega, bo 
takšno izplačilo z vidika dohodnine in prispevkov za 
socialno varnost obravnavano kot plača, če bo šlo za 
prikrito izplačilo dividende, kot dividenda... 

 
 

RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

 

JAVNI POZIV – POTREBE PO 
KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH 

Delodajalci, ki bodo podelili kadrovske 
štipendije, morajo oddati potrebo po 
štipendistih 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je 19.11.2019 objavil javni 
poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih 
štipendistih za šolsko/študijsko leto 2020/2021.  

Namen javnega poziva je zbrati ponudbo kadrovskih 
štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja 
učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih 
kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s 
tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje 
glede na potrebe na trgu dela, ponuditi delodajalcem 
enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in 
promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti. 
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za 
šolsko/študijsko leto 2020/2021 so v skladu s 112. 
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členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo 
dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko 
štipendijo s šolskim/študijskim letom 2020/2021.  
Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci oddajo 
preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, 
da se prijavijo v spletni klub sklada  in oddajo potrebe 
v okviru Izmenjevalnice. Navodila kako oddati potrebo 
v Izmenjevalnici so objavljena na spletni strani sklada.  
Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih 
agencijah (Posoški razvojni center) lahko svoje 
potrebe prijavijo na njihovem spletnem obrazcu.   
Posoški razvojni center ima objavljen Javni razpis 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme 
Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2019/2020. 
Delodajalec, ki se želi vključiti v regijsko štipendijsko 
shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti 
izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano 
in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti 
kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 
2019/2020«. 
V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v 
imenu delodajalcev, opravil  Posoški razvojni center. 
Delodajalci morajo oddati potrebe pri skladu ali preko 
RRA, ne pa na oba načina.  
Informacije:  e-pošta kadrovske@sklad-kadri.si tel. 01 
43 45 882; ali na Posoškem razvojnem centru tel. 
številki: 05 38 41 884, kjer je tudi objavljena 
informacija. 
Rok za oddajo potreb: 31. januar 2020. 
 

VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA  
 
Slovenski podjetniški sklad je objavil nov vavčer za 
prenos lastništva, ki po tem javnem pozivu pomeni: 
− prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega 

deleža v kapitalski družbi, 
− prenos podjetja, samostojnega podjetnika, na 

podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom 
Zakona o gospodarskih družbah. 

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo 
subvencijo od 500 do 9.000 € oz. 60 % sofinanciranja 
upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo in 
izvedbo poslovnega subjekta na prenos lastništva. 
Več informacij na strani Slovenskega podjetniškega 
sklada oziroma na povezavi. 
 
 

OLAJŠAVE ZA ZAPOSLITEV 
BREZPOSELNE OSEBE 

 

Olajšave 
1. Vračilo prispevkov delodajalca za prvo 

zaposlitev 
Delodajalec, ki prvič za nedoločen čas ( najmanj za 24 
mesecev) zaposli mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo 
za otroka do 3. leta starosti, lahko uveljavlja delno 
povračilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za prvi dve leti zaposlitve (prvo 
leto 50%, drugo leto 30%). Vlogo za vračilo 
prispevkov delodajalec predloži Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega leta od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 
Objava vračilo prispevkov za prvo zaposlitev 
 

2. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za 
starejše 

Delodajalec lahko za zaposlitev brezposelne osebe, 
starejše od 55 let in je vsaj šest mesecev prijavljena v 
evidenci brezposelnih za prvi dve leti zaposlitve 
uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca. 
Oprostitev plačila prispevkov se uveljavlja pri FURS. 
Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 
12. 2019. 
Objava: oprostitev plačila prispevkov za starejše 
 

3. Davčna olajšava za zaposlovanje 
brezposelnih 

Delodajalec lahko za zaposlitev osebe za nedoločen 
čas, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let in je bila 
vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih. 
Olajšavo se uveljavlja v obliki znižanja vaše davčne 
osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar 
največ v višini davčne osnove za prvih 24 mesecev 
zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in 
naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 
Objava davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih. 
 

4. Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 
Delodajalec lahko za zaposlitev invalida ali gluhe 
osebe uveljavljate olajšavo v obliki znižanja davčne 
osnove in v višini 50 % plače zaposlene osebe s 
statusom invalida, oziroma 70% plače zaposlene 
osebe s statusom invalida (zaposlitev invalida nad 
predpisano kvoto zaposlenih invalidov) ali osebe s 
100% okvaro ali gluhe osebe. 
Objava davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov 
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IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA 
SREČANJA 

 
 

 

INTELEKTUALNA LASTNINA - 
USPOSABLJANJE  

Evropski patentni urad v sodelovanju z Uradom RS za 
intelektualno lastnino organizira usposabljanje za 
podjetja “Od ideje do komercializacije”, ki bo v  
 

torek, 10. decembra 2019 od 8.30 do 16.00 na 
Gospodarski zbornici Slovenije (dvorana A), 

Dimičeva 13, Ljubljana. 
 

Intelektualna lastnina predstavlja pomemben del 
vrednosti podjetja, hkrati pa podjetju omogoči večjo 
prepoznavnost na trgu, nove poslovne možnosti, 
prednost pred konkurenti in svobodo delovanja. Za 
varstvo intelektualne lastnine lahko podjetja v 
Sloveniji pridobijo nepovratna sredstva v okviru 
razpisa Slovenskega podjetniškega sklada.  
Usposabljanje je namenjeno predvsem tehnološko 
usmerjenim malim in srednjim podjetjem (MSP), 
osebju, ki sodeluje pri upravljanju intelektualne 
lastnine, osebju na oddelkih za raziskave in razvoj ter 
podjetniškim svetovalcem.    
Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku, vendar 
bo poskrbljeno za prevajanje. 

Prijave: Evropska patentna akademija na povezavi! 
Kotizacija:  30 € (vključuje kosilo) 
Informacije in  okvirni program na povezavi. 
 

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 

PROGRAM 2020  
Koda 95 – redno usposabljanje voznikov 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija 
organizira redno 7-urno usposabljanje za voznike z 
vpisano kodo 95 v vozniških dovoljenjih po programu 
za leto 2019 v 
 

soboto, 1. februarja 2020 ob 7. uri v Gimnaziji 

Jurija Vege Idrija 

Cena: 45€, brezplačen za člana zbornice s poravnano 
članarino, 15€ za zaposlene pri članu.  
 

Sofinancirano bo izključno redno usposabljanje, ki ga 
organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica.  
Prijave: prijavnica je objavljena na spletni strani OOZ 
Idrija. Pošljite jo pošti, faksu  na št. (05) 37 34 754 ali 
skenirano na e-naslov ivica.podgornik@ozs.si.  

SEKCIJE 
 
 

FRIZERJI IN KOZMETIKI 
 

Zbor sekcije frizerjev in kozmetikov 
 

Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ Idrija 
organizira zbor sekcije in prednovoletno srečanje, ki 
bo v 
 

ponedeljek, 9. decembra 2019 ob 17.30 uri Pri 
Zagodu v Idriji 

 

Dnevni red: 
− Poročilo o delu sekcije 2019 
− Sprejem programa dela 2020 
− Razno (presenečenje) 
− Tradicionalno prednovoletno srečanje 

 
 
 
 

 

Obisk sejma TOP HAIR 

Agencija Sonček organizira tridnevni  obisk sejam TOP 
HAIR v Dusseldorfu (Nemčija) od 6. do 8.marca 2020 
TOP HAIR je Kombinacija sejma, razstav, delavnic in 
kongresov in vodilni sejem kozmetične industrije za 
lase, kombinacija kreativnosti in poslovanja ter 
doživetje najnovejših novosti v panogi.  
Informacij o sejmu na spletni strani https://www.top-
hair-international.com/ 
Cena: 259€ oz. 249€ pri udeležbi najmanj 25 oseb 
vključuje letalski prevoz iz Benetk, letališke in 
varnostne pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom, 
organizacijo potovanja. 
Prijave: Turistična agencija Sonček, poslovalnica 
Ajdovščina, tel: 05 368 11 00  ali 031 659 994, e-
naslov: ajdovscina@sonchek.com. 
 
 

https://www.epo.org/learning-events/registration.html?eventId=HRJQOYL&eventtitle=From%20idea%20to%20commercialisation
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/BS08-2019_Ljubljana_programme.pdf
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/BS08-2019_Ljubljana_programme.pdf
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/BS08-2019_Ljubljana_programme.pdf
http://www.ooz-idrija.si/novice/item/196-vozniki-redno-usposabljanje-program-2020.html
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.top-hair-international.com/
https://www.top-hair-international.com/
mailto:ajdovscina@sonchek.com
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz4s6atILZAhUIb1AKHW8wAhAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.cirius-vipava.si/izobrazevanje/interna-izobrazevanja/interna-izobrazevanja&psig=AOvVaw1JY_tI6aPjAOSrOaJdKt9Y&ust=1517495082412203


 

GRADBINCI 
 

Strokovno srečanje gradbincev 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pripravlja 
skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, 
krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in inštalaterjev-
energetikov, ki bi 31. januarja in 1. februarja 2020 v 
Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v 
Portorožu. Del programa je skupen za vse sekcije,  del 
pa je namenjen  sekcijah s poglobljenimi strokovnimi 
temami za posamezne dejavnosti znotraj 
gradbeništva (gradbena dela, zaključna gradbena 
dela, krovska dela, kleparska dela, strojne inštalacije, 
energetika ...). V večernem programu bodo podeljeni 
tudi znake odličnosti v gradbeništvu. 
 

PREVOZNIKI 
 

 
 

Subvencije za nakup pnevmatik 
 

Z Dogovorom v zvezi z izboljšanjem pogojev na 
področju avtoprevozniške dejavnosti, ki sta ga obrtna 
in gospodarska zbornica  dogovora OZS in GZS leta 
2018 podpisali s takratnim ministrom za promet, sta 
uspeli pri realizaciji zahteve, ki se odraža v javnem 
pozivu za dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
naložbe v pnevmatike višjega energijskega 
razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.  
Namen javnega poziva je povečati varnost ter 
gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s 
spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim 
izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2. 
 

Vsebina razpisa:   
Nepovratne finančne spodbude za okoljske naložbe 
nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik 
pri vozilih za cestni promet A in B razreda kategorij C2 
in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 
1. 2019 do vključno dneva objave zaključka v 
Uradnem listu: 
− kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja 

dovoljenja masa presega 7,5 
− kategorij N3 – vozila za prevoz blaga z največjo 

maso večjo od 12 t; 

− kategorij M3 – vozila za prevoz potnikov z več kot 
osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo 
maso nad 5 t; 

− kategorij O3 – priklopna vozila z največjo maso nad 
3,5 t, vendar do vključno 10 t; 

− kategorij O4 – priklopna vozila z največjo maso nad 
10 t. 

Pnevmatike razreda C2: pnevmatike,   namenjene   
predvsem   za   vozila  kategorij  M2,  M3,  N,  O3 in  
O4,  z  indeksom  nosilnosti  posamezne  pnevmatike  
≤  121  in  znakom  hitrostne  kategorije  ≥  „N) 
Ppnevmatike razreda C3: pnevmatike,   
namenjene   predvsem   za   vozila  kategorij  M2,  
M3,  O3in  O4,  z  enim  od  naslednjih  indeksov  
nosilnosti:(i)  indeks  nosilnosti  posamezne  
pnevmatike  ≤  121  in  znak  hitrostne  kategorije  ≤  
„M“;(ii)  indeks  nosilnosti  posamezne  pnevmatike  ≥  
122.Pnevmatiko  se  lahko  razvrsti  v  več  kot  en  
razred,  če  izpolnjuje  vse  ustrezne  zahteve  vsakega  
razreda,  v  katerega  je  razvrščena 
 

Za okoljsko naložbo se upošteva: 
− nakup in montaža pnevmatik najboljšega izkoristka 

goriva razreda A in razreda B, določene skladno z 
Oceno potrebe po pregledu Uredbe (ES) št. 
1222/2009 o označevanju pnevmatik ter Uredbo 
(EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o 
označevanju z energijskimi nalepkami (UL L št. 198 
z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 
661/2009 o homologaciji za pnevmatike; 

− pnevmatike, ki so bile kupljene in nameščene od 
vključno dne 1. 1. 2019 dalje do vključno dneva 
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu; 

− kot dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum 
izdaje računa, razen če iz podatkov na računu ne 
izhaja drugače; 

− v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za 
montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo 
datuma montaže upošteva datum na internem 
delovnem nalogu o montaži; 

− velja tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje 
ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč v 
Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije za 
iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je 
bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o 
okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi 
nastajanja izrabljenih gum. 

Višina sredstev: 
− nepovratna finančna spodbuda znaša 35 € za 

posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo. 
− največje možno število priznanih pnevmatik na 

posamezno vozilo za: 
- kategorijo N2, vendar le za vozila katerih 

največja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 
pnevmatik, 

- kategorijo N3 – do 12 pnevmatik, 
- kategorijo O3 – do 6 pnevmatik, 
- kategorijo O4 – do 12 pnevmatik, 
- kategorijo M3 – do 6 pnevmatik. 

 



 

Upravičenci za subvencijo 
Subvencijo lahko uveljavljajo pravne osebe, 
samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične 
osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ki:  
− so vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji, 

razen njihovih podružnic v tujini, 
− imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v 

času oddaje vloge registrirano vozilo na ime 
vlagatelja, 

− imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov 
potnikov in/ali blaga z vsaj eno od naslednjih 
registriranih gospodarskih dejavnosti: 
- cestni tovorni promet, 
- mestni in primestni kopenski potniški promet, 
- medkrajevni in drug cestni potniški promet, 

− imajo poravnane davčne in druge obveznosti do 
Republike Slovenije, 

− imajo poravnane obveznosti iz naslova plač ali 
socialnih prispevkov, 

− niso v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja, 

− nimajo blokiran transakcijski račun. 
 

Obrazec Vloga 77SUB- PN19 je  potrebno oddati v 
izvirniku osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana z obveznimi 
prilogami: 
− kopija računa za nakup in montažo pnevmatik s 

specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka 
pnevmatik, ter natančnim nazivom in dimenzijami 
pnevmatik ter nazivom proizvajalca; 

− v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za 
montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži 
interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek 
o registrski številki vozila, na katero se montaža 
pnevmatik nanaša ter izpis iz poslovnih knjig 
vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi 
časa in vrednosti opravljene storitve; 

− dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija 
plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto 
kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, 
izjava izvajalca ipd.); 

− kopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, na 
katera so bile nameščene pnevmatike, ki so 
predmet nepovratne finančne spodbude; 

− kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike 
skladno z Uredbo (ES) št. 1222/2009 o 
označevanju pnevmatik; 

− potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, 
kupljene v tujini. 

Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob 
razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po 
dokončnosti odločbe na transakcijski račun podjetja. 
Poziv je objavljen na spletni strani Ekosklada  
pnevmatike-visjega-energijskega-razreda 

Kako pripraviti popolno vlogo boste izvedeli na 
brezplačni delavnici, ki bo v 

torek, 10. decembra 2019 ob 13. uri na 
Gospodarski zbornici Slovenije,  

Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C, I. 
nadstropje. 

Prijave: obvezne predhodne prijave preko spletnega 
obrazca 

Informacije: na spletni strani www.ekosklad.si in tel. 
01/241-48-40 in 01/241-48-65 (ponedeljek, sreda in 
petek med 12. in 14. uro). 
 

Izdaja potrdila o zaposlitvi voznika, državljana 
tretjih držav 

Vozniku, državljanu tretjih držav, ki nima veljavnega 
vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, 
se koda 95 vpiše v izkaznico o vozniških kvalifikacijah. 
Na pobudo Sekcije za promet OZS in Združenja za 
promet GZS je pristojno ministrstvo za promet 
poenostavilo postopek pridobitve potrdila o zaposlitvi 
voznika, državljana tretjih držav (»roza obrazec za 
voznike«, ki ga izda izdajatelj licence«) vendar velja le 
za prevoz tovora.  
Obvezna priloga za pridobitev tega dokumenta tako ni 
nujno izkaznica o vozniških kvalifikacijah, temveč 
zadostuje že veljavno spričevalo, ki potrjuje 
pridobljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95). 
 

Izkaznica o vozniških kvalifikacijah 

Na spletni strani podjetja Kartsistemi d.o.o 
http://www.kartsistemi.si/obrazci/, je na voljo 
elektronski nos podatkov v vlogo za izdajo izkaznice o 
vozniških kvalifikacijah. Priporoča se elektronski vnos 
v izogib težavam zaradi nečitljivosti ročno vpisanih 
podatkov in posledično lažje berljivosti podatkov 
vpisanih v vlogi. Na natisnjeno in pravilno izpolnjeno 
vlogo, je potrebno prilepite barvno fotografijo in vlogo 
podpisati.  Na vlogi je potrebno navesti  naslov, na 
katerega boste prejeli kartico. 
Vlogo se odda na Upravni enoti, stroški upravne takse 
in tiskovine znašajo 36,26 €. 
 

 

PRISPEVKI IN DAVKI 

 

POENOSTAVLJENO PLAČEVANJE 
PRISPEVKOV   

Samozaposleni in družbeniki lahko plačujejo 
prispevke z enim e-računom 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je uvedla 
plačevanje obveznosti na podlagi e-računa za 

družbenike in samozaposlene, (npr. samostojni 
podjetniki, kulturniki, športniki, odvetniki) in so sami 
dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. 
Zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost 
lahko še vedno uporablja način plačevanja obveznosti, 
kot doslej.  

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/pnevmatike-visjega-energijskega-razreda
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Delavnica-Subvencije-20191210
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Delavnica-Subvencije-20191210
http://www.ekosklad.si/
http://www.kartsistemi.si/obrazci/


 

V primeru, da se zavezanec za plačilo prispevkov 
odloči za poenostavitev plačevanja mora pri svoji 
spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v 
Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom 
Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike 
Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 
Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za 
»Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše 
davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z 
oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja tudi 
s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-
računom. 
FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna 
dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo 
vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah 
in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal 
zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v 
enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval 
tudi obvestilo v pdf obliki. 
E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko 
do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo 
lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem 
neposredno poravnal znesek obveznosti. 
Zavezanec bo na ta način vsak mesec na enem e-
računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost: 
PIZ, ZZ, prispevke za starševsko varstvo in prispevke 
za primer brezposelnosti.   
Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na 
predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost 
in plačilo te obveznosti. Obračune je treba preko 
eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa 
poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli 
mesec. E-račun bo izdan po predložitvi obračuna. 
 

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 je potrebno 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 
Do konca leta 2017 je veljalo prehodno obdobje in je 
bila osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in zaposlovanje 
58 % povprečne plače v Sloveniji. Od leta 2018 dalje 
je osnova za prispevke za socialno varnost  60 % 
povprečne plače za preteklo leto. 
Povprečna letna plača za leto 2018 je 1.681,55€, 
najnižja osnova za plačilo prispevkov je 1.008,93€ 
(60% x 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ (3,5 
kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  

Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnik plačuje 
od februarja 2019 dalje so v višini 385,42€, najvišji 
pa 2.248,23€. 
Če želi samozaposleni zavezanec plačevati prispevke 
od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je 
določena na podlagi doseženega dobička, v obračunu 
prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek 
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 DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2019 
najmanj 85% povprečne letne plače za preteklo leto.  
Od februarja 2019 dalje je najnižja zavarovalna 
osnova 1.429,32€ (85% povprečne letne plače za 
leto 2018, ki je 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ 
(3,5 kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer 
najmanj v višini 545,99€ in največ v višini 
2.248,23€. 
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 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 1.1.2019 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 35,53€ in sicer 
8,88€ (povprečna plača oktober 2018 =  1.676,38€ 
x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 26,65€ 
(25% povprečne plače oktober 2018 = 1.676,38€ 
x 6,36%). Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne 
glede na število dni opravljanja dejavnosti v 
posameznem mesecu. 

2. Od 1.4.2019 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35,05€ 
(doslej 33,90€).  Prispevek se določi s Sklepom o 
določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja  ( Ur.l.17/2019 z dne 22.3.2019) in 
velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega 
dela do marca naslednjega koledarskega leta. 
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 70,58€ (35,05€ + 
35,53€), 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: 35,05€ od 1.4.2019 do 31.3.2020 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 35,53€ od 1.1.2019 
 

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 : 35,05€  od 1.4.2019 do 31.3.2020 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 35,53€ od 1.1.2019 

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 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. je 
ta obračun napačen. 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE 
Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. 
Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun 
minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače 
predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa 
znesek povprečne plače preteklega leta. 
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 je bila osnova 54 % povprečne plače, v letu 
2019 pa je 56% povprečne plače. 
Za izplačila od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 je najnižja 
osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju 941,67 €  (56 % x 
1.681,55 €). 
 

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 ga lahko 
zakonec ali zunajzakonski partner, starši ali otroci 
lastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe, ki 
lahko opravljajo pomoč v podjetju 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. 2019 v višini 5,03€ 
(0,30% PP za oktober 2018 = 0,3% x 1.676,38€) se 
plača na TRR: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: SI19 
davčna številka 45004.  
 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
ŠTUDENTSKO DELO 

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za 
opravljeno uro začasnih in občasnih del (Ur.l.17/2019) 
določa od 1. aprila 2019 dalje minimalno bruto urno 
postavka  za študentsko delo v višini 4,89 €. 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko 
opravljajo: 



 

− osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so 
že dopolnile 15 let, 

− osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji, 
− osebe s statusom udeležencev izobraževanja 

odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo 
po javno veljavnih programih osnovnega, 
poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja. 

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je 
vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. 
Od zneska na študentski napotnici se plačujejo: 
− prispevki za PIZ v višini 15,5%. 
Delodajalec na znesek na napotnici plača: 
− prispevek za PIZ v višini 8,85%, 

− prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36%, 

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

− koncesijsko dajatev v višini 16% in  
− dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00%. 
 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za september 2019 je znašala 1.712,11€, 
neto  plača pa 1.105,26€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
september 2019 je znašala 1.727,55€, neto 
1.114,16€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij - 
september 2019  je znašala 1.725,14€, neto 
1.112,83€.  

 

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 

 

  UGODNOSTI ZA ČLANE  

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! 
Preverite aktualni seznam partnerjev in njihovih 
ugodnosti. ki ga članom OZS, imetnikom kartice 
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta. 

 

IZ URADNEGA LISTA

64 25.10. 
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in 

najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019 

65 30.10. Poročilo o gibanju plač za avgust 2019 
66 5.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) 

66 5.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R) 

66 5.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M) 

66 5.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V) 

67 8.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) 

67 8.11. IDRIJA - Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Idrija 

69 22.11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu 

70 29.11. Poročilo o gibanju plač za september 2019 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI NOVEMBER 2019 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

Bruto zavarovalna osnova v EUR 1.008,93€ 

(60% PP 2018=60% X 

1.681,55€) 

1.429,32€ 
(85% PP 2018=85% X 1.681,55€) 

5.885,43€ 
(3,5 kratnik PP 2018) 

prispevek stopnja referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 245,67 348,03 1.433,10 
ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 135,71 192,24 791,58 
Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 2,02 2,86 11,76 
Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 2,02 2,86 11,77 
PRISPEVKI SKUPAJ  385,42 545,99 2.248,23 

 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke = 60% PP leto 2018 (PP za 2018 je 1.681,55€), prispevki skupaj 385,42€
         

1.008,93 € 

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 2018 (60% x 1.681,55€ = 1.008,93€)     
     

individualno 

3. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 85% PP za leto 2018 (85% x 1.681,55€=1.429,32€), 
prispevki skupaj: 545,99€         

1.429,32€ 

4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2018 (3,5 x 1.681,55€), 
prispevki skupaj: 2.248,23€ 

 

5.885,43 € 

 

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% 

Najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je povprečna plača za predpretekli mesec) 
895,50 € 1.712,11 € 

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  NOVEMBER 2019 20 1 21 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 160 8 168 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 35,05      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 35,53      
SKUPAJ 70,58      

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača SEPTEMBER 2019 1.712,11 1.105,26   PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR -   SEPTEMBER   2019 1.727,55 1.114,16   Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  JULIJ -  SEPTEMBER   2019 1.725,14 1.112,83  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2018 1.681,55 1.092,74   Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Povprečna bruto plača (PP) 2017 1.626,95 1.062,00  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2019 886,63  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Minimalna plača od 1.1.2018 842,79  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 € 



 

VSEBINA 
JUBILEJNA PRIZNANJA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 2019 .............................................................................................. 1 

50 LET OZS IN PRIREDITEV OBRTNIK IN PODJETNIK LETA 2019 ...................................................................................... 2 

ZGODOVINA OBRTI IN ZBORNICE ................................................................................................................................... 3 

NAMENITEV DELA DOHODNINE V HUMANITARNE IN DRUGE NAMENE .............................................................................. 6 

ZAKONODAJA........................................................................................................................................................................ 7 

SPREMEMBE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU ............................................................................................... 7 

INFORMACIJE ....................................................................................................................................................................... 7 

PROBLEMATIKO UPOKOJENIH OBRTNIKOV MORA REŠITI DRŽAVA ................................................................................... 7 

eBOL ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST - POOBLAŠČANJE ..................................................................................................... 8 

ZUNANJE POOBLAŠČANJE V eDavkih ............................................................................................................................... 8 

PLAČILO PRISPEVKOV Z ................................................................................................................................................. 8 

e-RAČUNOM ................................................................................................................................................................... 8 

POROČANJE O ŠTIPENDIJAH........................................................................................................................................... 9 

POSOJILO DRUŽBENIKU ALI ZAPOSLENEMU .................................................................................................................... 9 

RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE ....................................................................................................................................... 9 

JAVNI POZIV – POTREBE PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH ................................................................................................. 9 

VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA ................................................................................................................................. 10 

OLAJŠAVE ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNE OSEBE .......................................................................................................... 10 

IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA SREČANJA ................................................................................................... 11 

INTELEKTUALNA LASTNINA - USPOSABLJANJE .............................................................................................................. 11 

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV PROGRAM 2020 ..................................................................................................... 11 

SEKCIJE .............................................................................................................................................................................. 11 

FRIZERJI IN KOZMETIKI ............................................................................................................................................... 11 

GRADBINCI .................................................................................................................................................................. 12 

PREVOZNIKI................................................................................................................................................................. 12 

PRISPEVKI IN DAVKI .......................................................................................................................................................... 13 

POENOSTAVLJENO PLAČEVANJE PRISPEVKOV ............................................................................................................... 13 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA ..................................................................................................................... 14 

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – POSLOVODNE OSEBE ........................................................................................................... 14 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA - POPOLDANCI .............................................................................................. 14 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE ................................................................................................................................. 15 

PRISPEVEK KRATKOTRAJNO DELO ................................................................................................................................ 15 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA ŠTUDENTSKO DELO ................................................................................................... 15 

PODATKI O PLAČAH ..................................................................................................................................................... 16 

STORITVE ZA ČLANE OOZ IDRIJA...................................................................................................................................... 16 

DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE ................................................................................................................... 16 

PRAVNO SVETOVANJE .................................................................................................................................................. 16 

UGODNOSTI ZA ČLANE ...................................................................................................................................................... 16 

IZ URADNEGA LISTA .......................................................................................................................................................... 16 

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI NOVEMBER 2019 ..................................................................................................................... 17 

 


