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PREVIDNOST PRED 

PONUDBAMI ZA VPISE V 

RAZNE REGISTRE 
 

Besedilo, ki ga lahko prejmete preko SMS glasi: 
»Vabimo vas k vpisu v bazo kakovostnih podjetnikov 
Slovenije, ki je nastala na željo celotne Slovenije z 
vizijo, da ponudimo potrošnikom vse poštene 
podjetnike na enem mestu, da navadimo ljudi, da ne 
uporabljajo google, da uničimo vse nepoštene 
podjetnike. To bomo naredili z vami ali brez vas. Ne 
ustavi nas nagajanje nepoštenih podjetnikov, da 
izpeljemo projekt. Članarine ni, niti dodatnih 
stroškov. Plača se zgolj 59 € in nikoli več. Del 
sredstev gre v humanitarne namene, za bolne 
otroke. Ker garamo na projektu v njega verjamemo in 
lahko vam zagotovimo, da vas bo neprisotnost na 
portalu stala več, kot prisotnost, ko bo projekt 
pripeljan do konca. Prosimo, da potrdite vpis v 
register z besedo »VPISITE ME«. 
www.podjetniki.com, www.casopis.si, medijska 
družba IBV media.« 
 
 

ZAHTEVKI ZA VRAČILO 

PREVEČ PLAČANIH 

TOVORNIH VOZIL 
Ob nakupu tovornih vozil ste 15 let plačevali 
preveč, sedaj lahko zahtevate povračilo! 
 

Prevozniki, ki ste v letih od 1997 do 2011 kupili nova 
tovorna vozila nekaterih zvenečih evropskih 
blagovnih znamk, ste zanje plačali preveč! S 
kartelnim dogovarjanjem so podjetja grobo kršila 
pravila prostega trga. Evropska komisija jim je zato 
naložila rekordno visoko kazen in kupcem hkrati 
odprla tudi vrata za njihove zahtevke po vračilu 
preveč plačanih kupnin. Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije vam bo pri tem pomagala in v sodelovanju 
z nizozemskim partnerjem organizirala zbiranje 
zahtevkov slovenskih kupcev. 
Evropska komisija je torej proizvajalcem tovornih 
vozil MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco in DAF 
zaradi kartelnega dogovarjanja in kršitve 

protimonopolnih pravil EU pri prodaji tovornih vozil v 
obdobju 1997 do 2011 naložila rekordno kazen v 
višini 2,93 milijarde evrov. Podjetja so se 
medsebojno dogovarjala o ceni tovornjakov in o 
prenosu stroškov glede upoštevanja strožjih pravil v 
zvezi z emisijami namesto, da bi med seboj 
tekmovala. O vpletenosti podjetja Scania pa se 
preiskava še vodi, zato tudi njihova vpletenost še ni 
izključena. 
V omenjenem obdobju so bili oškodovani tudi 
slovenski kupci tovornih vozil, zato bo Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v 
sodelovanju s fundacijo Stichting Truck Claim 
(STC) iz Nizozemske omogočila vsem slovenskim 
kupcem tovornih vozil, ki so neposredno ali preko 
lizinga kupili srednja težka (od 6 – 16 t) in težka 
tovorna vozila (nad 16t) ter vlačilce, da podajo 
zahtevek za vračila preveč plačanih tovornih vozil. 
 

VSEBINA: 
 

 

ZAHTEVKI ZA VRAČILO PREVEČ PLAČANIH TOVORNIH VOZIL 

ZAKONODAJA 

 Zakona o omejevanju porabe alkohola 

 Označevanje tobačnih izdelkov 

 Sprememba pokojninskega zakona (ZPIZ-2C) 

DAVKI IN NADZOR 

 Identifikacija za namene DDV  

 FURS - elektronsko vročanje inšpekcijskih odločb  

 Pravila za elektronsko pošto s tržno vsebino  

DELOVNOPRAVNA RAZMERJA 

 Regres za letni dopust  

 Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas 

RAZPIS 

 Razpis za deficitarne poklice  

SEMINARJI IN POSLOVNA SREČANJA  

 Seminar - opravljanje čezmejnih storitev v Nemčiji 

SEKCIJE 

 ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI 

 GOSTINCI 

 GRADBINCI IN INŠATALATERJI 

 Seminar Obveznosti in pravice udeležencev pri graditvi (izvajalec, naročnik, 

nadzornik, projektant) 

 Seminar Obveznosti gradbincev in instalaterjev glede skladnosti proizvodov, 

dokumentiranja skladnosti in izvajanja del 

 PLASTIČARJI 

 PREVOZNIKI 

 Nov predsednik sekcije za promet 

 Avstrija – nov obrazec ZKO - sprememba pri napotitvi voznika 

 Nemčija – prepoved koriščenja rednega tedenskega počitka v vozilu 

 Francija – obvezne okoljske vinjete za vozila v Parizu 

 Hrvaška – kabotaža (prevoz blaga) 

STORITVE ZA ČLANE OOZ IDRIJA 

 Davčno in računovodsko svetovanje 

 Pravno svetovanje 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

 Prispevki samostojnega podjetnika 

 Prispevki samostojnega podjetnika popoldanca 

 Prispevki družbenika – poslovodne osebe 

 Prispevki za zaposlene osebe 

PRISPEVKI MAJ 

http://www.podjetniki.com/
http://www.casopis.si/
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Po ocenah fundacije STC je bilo na področju EU na 
ta način prodanih preko 100.000 vozil, zato 
pričakujejo, da bodo pogajanja s proizvajalci vozil za 
opeharjene kupce uspešna. Fundacija STC in OZS v 
primeru neuspešnih pogajanj ne bosta od kupcev 
vozil zahtevali nikakršnega plačila, če pa bodo 
pogajanja uspešna in bodo kupci nazaj pridobili del 
plačanih kupnin za svoja vozila, si bo SCT obračunal 
stroške v višini med 15 in 20%. Po pričakovanjih 
bodo vračila znašala med 2.500 in 5.000 € za 
kupljeno vozilo. Fundacija STC, ki lahko zastopa 
interese evropskih kupcev tovornih vozil, si želi zato 
ob podpori lokalnih partnerjev zbrati zahtevke čim 
večjega števila oškodovancev, saj bo s proizvajalci 
tovornih vozil le tako lahko vodila učinkovita in 
uspešna pogajanje za poravnavo dela kupnin. 
Vse, ki ste kupili omenjena tovorna vozila tem 
obdobju, zato pozivamo, da fundaciji STC preko 
spletne strani 
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-
small-business-slovenia   posredujete podatke o 
svojem podjetju in kupljenih vozilih in jo pooblastite, 
da vas v teh pogajanjih zastopa (pooblastilo lahko 
date samo enemu).  
Informacije: OZS, Bojan Pečnik e-naslov 
bojan.pecnik@ozs.si  
 

PREDLOG ZAKONA O 

OMEJEVANJU PORABE 

ALKOHOLA  
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije ostro nasprotuje 
predlaganim spremembam Zakona o omejevanju 
porabe alkohola, ker pomeni nov udarec za vse 
organizatorje javnih nešportnih prireditev 
(veselice, kulturne prireditve, živa glasba…). 
Po trenutno veljavnem zakonu za nešportne 
prireditve (živa glasba, kulturne prireditve, veselice, 
koncerte, modne revije) ni bilo potrebno pridobiti 
posebnih dovoljenj za prodajo alkohola. 
Razprava o prodaji alkohola na športnih prireditvah 
se je zlorabila z namenom zaostritve prodaje 
alkohola na javnih prireditvah. Predlog zakona o 
omejevanju porabe alkohola predvideva pridobivanje 
dovoljenj za organizatorje vseh javnih prireditev za 
prodajo alkohola, kar prinaša dodatne birokratske 
ovire in nepotrebne stroške pristojbin za dovoljenja, 
katerih višina bo določena glede na najvišje število 
udeležencev. Upravna enota bo po gostincu oziroma 
organizatorju javnih prireditvah izdala dovoljenje za 
12 mesecev in ga bo lahko celo odvzela za tri ali šest 
mesecev. 
Sekcij za gostinstvo in turizem  na nove predloge 

zakona nasprotuje: 

 dodatnim finančnim in administrativnim 
obremenitvam z novim dovoljenjem za prodajo 

alkohola za organizatorje na vseh nešportnih 
javnih prireditev.  
Po novem bo organizator za točenje alkohola na 
veselicah oziroma vseh javnih nešportnih 
prireditvah (za katere do sedaj ni bilo potrebno) 
moral pridobiti dovoljenje za prodajo alkohola.  
Obveznosti glede organizatorja javne prireditve so 
določene z drugo zakonodajo, kjer je že sedaj 
potrebno posebno dovoljenje upravne enote ali 
prijava policiji. Določene pa so tudi izjeme, ki jih v 
tem predlogu zakona ni. Ali bo moral gostinec, ki 
javno oglašuje ali ki ima živo glasbo po novem 
predlogu tudi v lastnih prostorih pridobiti 
dovoljenje za prodajo alkoholnih pijač na javni 
prireditvi? Predlog zakona ne navaja izjem. 

- ekskluzivnemu podeljevanju dovoljenj za 
prodajo alkohola organizatorjem športnih 
prireditev (gre za omejevanje proste 
gospodarske pobude in nelojalno konkurenco).  
Nelojalno konkurenco gostincem že zdaj 
predstavljajo razna društva (davčna zakonodaja), 
za katere velja izjema pri izdaji računov in 
posledično jim pod določenimi pogoji tudi ni 
potrebno uporabljati davčnih blagajn pri 
opravljanju gostinske dejavnosti.  

Mnenje sekcije je, da je omilitev obstoječega zakona 
možna le na način, da se vsem registriranim 
gostincem dovoli prodaja določene vrste alkohola na 
športnih javnih prireditvah. 
 

OZNAČEVANJE TOBAČNIH 

IZDELKOV 
 

Nova embalaža tobačnih izdelkov  
Zakon o omejevanju tobačnih in povezanih izdelkov 
(ZOUTPI) ki je stopil v veljavo 11.marca 2017, je 
omogočil prodajo tobačnih izdelkov označenih v 
skladu z določili ZOUTI do 20. maja 2017. Od 20. 
maja 2017 dalje tobačni izdelki brez novih, slikovno 
besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži, 
kupcem ne smejo biti več dostopni. 
Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne 
izdelke (ur.l.23/2017) določa pravila za splošna 
opozorila in informativna sporočila na embalaži 
tobačnih izdelkov. Pravilnik določa mesto, 
razporeditev, obliko in zasnovo sestavljenih 
zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke. Vključuje 
tudi nabor slik, ki se poleg opozoril objavljajo na 
vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih 
izdelkov. Fotografije se morajo na embalaži tobačnih 
izdelkov uporabljati eno leto ter se vsako leto tudi 
zamenjujejo. Pravilnik tudi podrobneje določa mesta 
opozoril na tobaku za zavijanje.  
Zakon in pravilnik natančno določata zdravstvena 
opozorila (splošna opozorila in informativna sporočila 
ter sestavljena zdravstvena opozorila) in kje na 
embalaži tobačnih izdelkov morajo biti nameščena. 
Ponudniki tobačnih izdelkov morajo izdelke, ki niso 
označeni v skladu z novo zakonodajo, umakniti iz 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-small-business-slovenia
https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-small-business-slovenia
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prodaje. Nadzor nad določbami glede označevanja 
tobačnih izdelkov izvaja Tržni inšpektorat RS. 
 
 

SPREMEMBA 

POKOJNINSKEGA ZAKONA 

(ZPIZ-2C)  
 

V uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembi 
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2C), Ur.l.23/2017 z dne 5.5.2017, 
ki določa, da se najnižja pokojninska osnova določi 
od 1. januarja posameznega koledarskega leta v 
višini 76,5 % povprečne mesečne plače, izplačane v 
Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od 
plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji ter 
povečane za odstotek, s katerim so usklajene 
pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. 
Višina najnižje pokojninske osnove se nato 
spreminja v višini in rokih, v katerih se izvajajo 
uskladitve pokojnin v tekočem koledarskem letu.  
V zakon je dodana določba, povezana z odmero 
starostne in invalidske pokojnine. Tako je s 
spremembo zakona zavarovancu, ki je pridobil 
pravico do starostne ali invalidske pokojnine in je 
dopolnil pokojninsko dobo brez dokupa pri najnižji 
starosti, zagotovljena pokojnina v višini 500 eurov. 
Pri ugotavljanju pokojninske dobe se dodana doba 
ne upošteva. Zavarovancu, ki je pridobil pravico do 
starostne ali invalidske pokojnine v sorazmernem 
delu po mednarodnih pogodbah, je zagotovljen 
sorazmerni del zneska pokojnine iz prejšnjega 
odstavka. Zneski pokojnin se spreminjajo v višini in 
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin. 
Znesek pokojnine se ne upošteva pri določanju 
osnove za odmero vdovske oziroma družinske 
pokojnine in pri odmeri nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja.  Najnižja pokojnina (500 eur) je s tem 
zakonom zagotovljena tudi uživalcem, ki so uveljavili 
pravico do starostne ali invalidske pokojnine po 
predhodno veljavnih predpisih in so dopolnili pogoj 
pokojninske dobe, kot je bil po takrat veljavnem 
predpisu predpisan za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine pri najnižji starosti ali brez 
pogoja starosti, če ta ni bil predpisan.  
Zakon začne veljati 1.10.2017. 
 

Najnižja in najvišja pokojninska osnova 
V uradnem listu  št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017 je bil 
objavljen Sklep o najnižji in najvišji pokojninski 
osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem 
znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, ki 
določa da  najnižja pokojninska osnova znaša od 
1. januarja 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 
788,10 € ali 576,89 € (invalidska pokojnina),  najvišja 
pokojninska osnova znaša pa od 1. januarja 2017 za 
v tem letu uveljavljene pokojnine 3.152,40 € ali 

2.307,56 € (invalidska pokojnina 3.odstavek 
390.člena ZPIZ). 
Najnižja pokojnina znaša od 1. januarja 2017 za v 
tem letu uveljavljene pokojnine 204,91 €.  
Nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna 
nadomestila po poklicni rehabilitaciji in nadomestila 
za invalidnost za invalidnost, nastalo v letu 2017, se 
odmerijo od osnove najmanj v višini 451,19 €. 
Nadomestilo za  poklicno rehabilitacijo za invalidnost, 
nastalo v letu 2017, lahko znaša največ 1.804,75 €.  
 

IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE 

DDV  
 

FURS: Obvestilo glede identifikacije za namene 
DDV in predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo 
identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3 
Postopke dodelitve identifikacijske številke za 
namene DDV za davčne zavezance s sedežem na 
območju celotne Slovenije ter za davčne zavezance, 
ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa 
opravljati obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije 
od 1.1.2017 vodi FURS Nova Gorica.  
FURS je v skladu s priporočili Evropske komisije v 
postopkih izdaje identifikacijske številke za DDV 
pozorna na možne zlorabe identifikacijske številke, 
zaradi česar izvaja vse potrebne ukrepe za to, da se 
identifikacijske številke za DDV izdajo samo davčnim 
zavezancem, ki dejansko opravljajo oziroma imajo 
namen opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost, 
ne pa tudi tistim, ki tega namena ne izkažejo. V 
skladu s tem davčni organ davčne zavezance, ki ne 
predložijo ustreznih  dokazil v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti, poziva za dopolnitve vlog, kar podaljšuje 
postopke dodelitve identifikacijske številke.  
V izogib temu in z namenom, da bi davčni zavezanci 
čimprej pridobili identifikacijsko številko za DDV, 
FURS priporoča, da davčni zavezanci že pri oddaji 
zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV, 
priložijo ustrezna dokazila v zvezi z navedbami v 
vlogi in navedejo kontaktno telefonsko številko 
osebe, ki je pristojna in dosegljiva za morebitna 
dodatna pojasnila v zvezi s predloženimi dokazili in 
pojasnili.  Zaradi presoje, ali gre v določenem 
primeru za opravljanje obdavčljive dejavnosti na 
ozemlju Slovenije, je zelo pomembno, da davčni 
zavezanec natančno opiše način opravljanja 
dejavnosti, na primer kje bo nabavljal blago, kam in 
komu bo prodajal, kje se bo opravilo uvozno oziroma 
izvozno carinjenje blaga, kje bo prišlo do prenosa 
lastništva blaga oziroma ali bo deloval zgolj kot 
posrednik pri prodaji, kako bo potekal transfer blaga, 
kakšne storitve bo opravljal, za kakšne naročnike 
(fizične osebe, poslovne subjekte), konkretna imena 
dejanskih ali potencialnih dobaviteljev, kupcev, 
prevoznikov in ostalih poslovnih partnerjev, s 
katerimi bo oziroma namerava sodelovati z ustrezno 
dokumentacijo, iz katere izhaja dejanski namen 
opravljanja dobave, ipd.  
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Pravne ali fizične osebe, ki šele začenjajo opravljati 
dejavnost, se lahko identificirajo za namene DDV že 
s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so 
usmerjene na opravljanje dejavnosti, kot so na 
primer pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup 
opreme ipd. Kot dokazilo, da nameravajo opravljati 
dejavnost, davčnemu organu predložijo npr. 
pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine 
o nabavah za namene opravljanja dejavnosti, 
razna dokazila o dovoljenjih za opravljanje 
dejavnosti, kjer so le ta zaradi narave dejavnosti 
potrebna ipd. 
Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži 
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 
na obrazcu DDV-P3, h kateremu mora glede na četrti 
odstavek 129. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o 
davku na dodano vrednost – pravilnik poleg 
ustreznih dokazil (kot so zgoraj primeroma 
navedena) priložiti tudi potrdilo pristojnega organa 
države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati 
DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega 
registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, 
kjer ima sedež.  
V skladu s 15. členom Zakona o davčnem postopku 
– ZDavP-2 mora davčni organ kot zaupne varovati 
vse podatke, ki jih zavezanec za davek v davčnem 
postopku posreduje davčnemu organu, ter druge 
podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev 
za davek, s katerimi razpolaga davčni organ. 
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 
mora davčni zavezanec pravočasno oddati v 
elektronski obliki (v sistemu eDavki na obrazcu DDV-
P2 oz. DDV-P3, neposredno po sistemu e-VEM ali 
na točkah vse na enem mesu – točke VEM). 
 
Vir: FURS 
 

FURS - ELEKTRONSKO 

VROČANJE INŠPEKCIJSKIH 

ODLOČB  
 

eVročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste 
fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno 
vključile v sistem eVročanje z vložitvijo  pristopnice 
za elektronsko prejemanje dokumentov. 
FURS postopoma širi nabor dokumentov, ki jih 
zavezancem vroča elektronsko preko sistema 
eDavki. Doslej so bili elektronsko vročeni dokumenti, 
ki so kreirani v zalednih sistemih, kar pomeni, da se 
izdajajo masovno za več zavezancev hkrati in se v 
celoti nanašajo na posamezno področje oziroma 
vrste davkov (npr. obvestila o pobotih, opomini, 
sklepi o izvršbi, različna obvestila in potrdila ter 
odločbe o odmeri davka na vodna plovila, NUSZ 
itd.).  Od 3. maja 2017 Finančna uprava RS 
elektronsko vroča tudi dokumente, izdane v 
postopkih davčnega nadzora, pa tudi druge 
dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja 
individualno, in se lahko nanašajo na različne vrste 

davkov, carin oziroma drugih dajatev. Navedeno 
pomeni, da se bo bistveno povečalo število in 
predvsem raznolikost elektronsko vročenih 
dokumentov. Več informacij o eVročanju je na spletni 
strani: 
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z

_nami/e_vrocanje/ 

Seznam dokumentov, ki jih davčni organ vroča po 

elektronski poti, je objavljen na spletni strani FURS.   

01-1 - DAVKI IN PRISPEVKI 

 Odločba o odmeri davka na vodna plovila 
(samo pravne osebe) 

 Odločbe o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (samo pravne osebe) 

 Odločba o registraciji v posebno ureditev Unije 

 Odločba o deregistraciji iz posebne ureditve 
Unije 

01-2 – TROŠARINE, OKOLJSKE DAJATVE IN CARINE 

 Carine 
02 - RAČUNOVODSKA OBVESTILA 

 Opomin o neplačanih davčnih obveznostih 

 Obvestilo o izvršenih pobotih in spremembah 
na kontih  

 Potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O) 

 Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih 
obračunih zavrne  

 Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski 
evidenci 

 Potrdilo o poravnanih obveznostih iz 
knjigovodske evidence 

 Odločba s katero se izdaja potrdila o 
poravnanih obveznosti iz knjigovodske 
evidence zavrne 

03 - POSTOPKI IZVRŠBE 

 Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne 
prejemke  

 Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna 
sredstva 

04 POSTOPKI NADZORA 

 Dokumenti nadzora in inšpekcije 
 

PRAVILA ZA ELEKTRONSKO 

POŠTO S TRŽNO VSEBINO 
 

Pošiljate svojim potencialnim kupcem in 
strankam elektronsko pošto s tržno vsebino? 
Pošiljanje elektronske pošte s tržno vsebino je v 
razcvetu, saj ne mine dan, ko ne bi prejeli tovrstnega 
sporočila, ali ga celo poslali. 
Če ste eno izmed tistih podjetij, ki svoje stranke in 
potencialne kupce nagovarja tudi preko elektronskih 
sporočil s tržno vsebino, si dobro preberite, kaj 
morate narediti, da boste zadostili zakonodaji in da 
vas v primeru prijave nezadovoljnega prejemnika 
vašega sporočila ne bodo oglobili. 
Pri pošiljanju elektronske pošte s tržno vsebino 
(reklamami) je potrebno ločiti, komu jo pošiljamo, 
fizičnim osebam ali poslovnim subjektom, saj za 
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pošiljatelja veljajo različna pravila glede na tip 
naslovnika. 
Fizične osebe 
Pošiljanje elektronske pošte fizičnim osebam, za 
namene neposrednega trženja, je dovoljeno samo na 
podlagi naročnikovega ali uporabnikovega 
predhodnega soglasja in pod pogojem, da ima kupec 
jasno in izrecno možnost, da brezplačno in 
enostavno zavrne takšno uporabo svojega 
elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za 
stike pridobljeni in ob pošiljanju vsakega sporočila 
(158. člen ZEKom-1). Slednje poenostavljeno 
pomeni, da mora biti naslovniku, ki je fizična oseba 
dana možnost, da se od prejemanja vaših 
elektronskih sporočil s tržno vsebino lahko kadarkoli 
odjavi. Pošiljatelj elektronskega sporočila je tisti, ki 
mora v dvomu izkazati, da s soglasjem razpolaga. 
To enostavno naredite tako, da v sporočilu zapišete: 
V kolikor sporočil ne želite več prejemati, se odjavite 
tukaj (vzpostavite povezavo na povratni mail z 
odjavo). 
Pri pošiljanju elektronskih sporočil s tržno vsebino 
fizičnim osebam torej velja pravilo: predhodno 
soglasje + možnost odjave od prejemanja sporočil 
 

Podjetja 
Elektronska sporočila s tržno vsebino se sme 
pošiljati na e-naslove podjetij brez njihovega 
predhodnega soglasja, kar pomeni: 

 pošiljanje na neosebne elektronske naslove (npr. 
info@podjetje.si) in 

 pošiljanje na elektronske naslove, ki so javno 
objavljeni kot kontakt podjetja (na spletni strani 
podjetja, na AJPESu, ...). 

Pošiljanje na elektronske naslove 
ime.priimek@podjetje.si, ki niso objavljeni kot 
kontakt podjetja, pa se šteje za pošiljanje elektronske 
pošte fizični osebi, za kar je potrebno pridobiti njeno 
predhodno soglasje. 
Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte za 
namene neposrednega trženja: 

 tako, da se skrije ali prikrije identiteta pošiljatelja, 
v imenu katerega se sporočilo pošilja ali 

 brez veljavnega naslova, na katerega lahko 
prejemnik pošlje zahtevo za prenehanje pošiljanja 
takih sporočil. 

Za kršitev 158. člena ZEKom-1 in s tem storjeni 
prekršek po 14. točki prvega odstavka 235. člena 
ZEKom-1 je za pravno osebo, ki se šteje za srednjo 
ali veliko gospodarsko družbo predpisana globa v 
razponu od 1.000 € do 20.000 €, za druge pravne 
osebe in samostojne podjetnike pa v višini od 200 € 
do 1.000 €. Globa za odgovorno osebo znaša od 100 
€ do 500 €. 
 
 

REGRES ZA LETNI DOPUST 
Regres je znesek, ki so ga delodajalci, skladno z 
Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), dolžni 
plačati zaposlenim in pripada vsem delavcem, ki 
imajo pravico do letnega dopusta. 

Pravica do letnega dopusta delavcu pripada za vsak 
polni mesec zaposlitve pri delodajalcu. Minimalni 
letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajših od 
štirih tednov in to ne glede na to, ali je delavec 
zaposlen za polni ali krajši delovni čas. Hkrati s 
pravico do letnega dopusta, pa delavcu pripada tudi 
regres za letni dopust. Njegova minimalna višina je 
zakonsko določena in je enaka minimalni plači v 
tekočem koledarskem letu. Delodajalci morajo vsako 
leto, razen izjemoma, regres izplačati vključno do 30. 
junija. 
 

Višina regresa, če delavec ni zaposlen celo 
koledarsko leto 
Do regresa je delavec upravičen v enakem deležu, 
kot je upravičen do dopusta, ki je odvisen od časa 
začetka zaposlitve. 
Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu 
pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na 
trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri 
delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak 
mesec zaposlitve. To pomeni, da ima pravico do 
sorazmernega dela regresa za letni dopust. 
 

Vračilo sorazmernega dela regresa 
Kadar delavec dobi izplačan celotni regres za letni 
dopust, kasneje pa se delovno razmerje na željo 
delojemalca prekine, lahko delodajalec uveljavlja 
zahtevek za vračilo sorazmernega dela regresa. 
Razliko predstavlja izplačilo in pripadajoči 
sorazmerni del regresa, glede na obdobje zaposlitve. 
Za vračilo preveč plačanega regresa mora 
delodajalec vložiti popravek REK-1 obrazca, kar 
ureja ZDavP-2 v 54. členu in vlogo za povračilo 
preveč plačanega davka pri pristojnem davčnem 
organu. 
V primeru, da se delodajalec ne odloči, da delavec 
vrne sorazmerni del izplačanega regresa je le-ta 
dolžan od razlike preveč plačanega regresa dolžan 
plačati celotne prispevke za socialno varnost. 
 

Regres v primeru zaposlitve pri več delodajalcih 
V primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi z dvema različnima delodajalcema, se 
regres obračuna sorazmerno. Delavec se mora 
sporazumeti z obema delodajalcema o načinu izrabe 
letnega dopusta,  od števila dni letnega dopusta pa 
je odvisen tudi regres pri posameznem delodajalcu. 
 

Regres pri zaposlitvi za krajši delovni čas 
Delavec ima pravico do regresa za letni dopust 
sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. Zaposlenemu, ki ima pogodbo 
o zaposlitvi sklenjeno za krajši delovni čas od 
polnega, po določbah ZDR-1 pripada regres za letni 
dopust v sorazmernem delu. 
Višina regresa 
Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno višino 
regresa, ki za leto 2017 znaša 804,96 € bruto. (Od 1. 
1. 2017 dalje minimalna plača znaša 804,96 € bruto 
za polni delovni čas, Ur.l.št. 13/10 – Zakon o 
minimalni plači, Ur.l. št. 4/17 – Znesek minimalne 
plače). 
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Višji znesek regresa pa lahko določa kolektivna 
pogodba ali interni akt delodajalca. Regres se šteje 
za dohodek iz delovnega razmerja od katerega mora 
delodajalec obračunat in plačat akontacijo 
dohodnine. V kolikor je znesek regresa višji od 70% 
povprečne plače zaposlenih v RS za predpretekli 
mesec, se obračunajo in vplačajo  tudi prispevki za 
socialno varnost. 
Primer: če delodajalec regres izplača do 15.junija (ko 
bo objavljen nov znesek povprečne plače za april) do 
višine 1.126,50€, se prispevki za socialno varnost ne 
plačajo. ( PP za marec 2017 je 1.623,57€).  
Rok za izplačilo regresa je do 1. julij 2017. 
 

VERIŽENJE POGODB O 

ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN 

ČAS 
Pogodbe za nedoločen čas so splošna in tipična 
oblika delovnega razmerja med delavci in 
delodajalci, hkrati pa pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas kot atipična oblika v določenih situacijah 
ustrezajo namenu in potrebi delodajalca, da zaposli 
delavca za določen čas pod zakonsko določenimi 
pogoji. 
Vsebina pogodbe o zaposlitvi 
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, v 
kateri se delodajalec in delavec dogovorita o 
bistvenih sestavinah (31. člen Zakona o delovnih 
razmerjih). Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati: 

 podatke o pogodbenih strankah z navedbo 
njunega prebivališča oziroma sedeža, 

 datum nastopa dela, 

 naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s 
kratkim opisom dela,  

 kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, 
velja, da delavec opravlja delo na sedežu 
delodajalca, 

 čas, za katerega je sklenjena pogodba o 
zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu 
izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba 
o zaposlitvi za določen čas, 

 določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim 
ali krajšim delovnim časom, 

 določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času 
in razporeditvi delovnega časa, 

 določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, 
ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o 
zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih, 

 določilo o drugih sestavinah plače delavca, 
plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu 
izplačevanja plače, 

 določilo o letnem dopustu oziroma načinu 
določanja letnega dopusta, 

 dolžino odpovednih rokov, 

 navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo 
delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki 
določajo pogoje dela delavca, in 

 druge pravice in obveznosti v primerih, določenih 
s tem zakonom. 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas 
Če se delavec in delodajalec izrecno ne dogovorita, 
da gre za pogodbo za določen čas, se po določbah 
ZDR-1 šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen 
čas. Če pa je v pogodbi o zaposlitvi izrecno določen 
čas trajanja, pa gre za pogodbo o zaposlitvi, 
sklenjeni za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za 
določen čas se lahko izjemoma sklene, če gre za: 

 izvrševanje dela, ki po naravi traja določen čas, 

 nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

 začasno povečan obseg dela, 

 zaposlitev tujca, ki ima delovno dovoljenje za 
določen čas, razen v primeru osebnega 
delovnega dovoljenja, 

 poslovodno osebo ali prokurista, 

 vodilnega delavca ( 1.odstavek 74. člena ZDR-1), 

 opravljanje sezonskega dela, 

 delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma 
izobraževanja, 

 zaposlitev za določen čas zaradi dela v 
prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne 
odločbe in potrdila pristojnega organa, izdanega v 
postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem 
zakonu, 

 opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, 

 pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno 
organizirano, 

 delo, potrebno v času uvajanja novih programov, 
nove tehnologije ter drugih tehničnih in 
tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi 
usposabljanja delavcev, 

 predajo dela, 

 voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge 
delavce, ki so vezani na mandat organa ali 
funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih 
strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih 
zvezah, 

 druge primere, ki jih določa zakon oziroma 
kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. 

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas je tipična 
oblika pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je pogodba o 
zaposlitvi za določen čas le izjema, ki se lahko 
sklene zgolj na podlagi zgoraj naštetih pogojev. 
V praksi se sklepa čedalje več pogodb o zaposlitvi za 
določen čas. Če delodajalec kandidata zaposli za 
določen čas in ugotovi, da delavec ustreza njegovim 
potrebam, mu bo po vsej verjetnosti pogodbo tudi 
podaljšal. Delodajalec pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas ne sme podaljševati v nedogled (55. 
člen ZDR-1). Ta člen določa, da delodajalec ne sme 
skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za 
določen čas za isto delo, ki neprekinjeno trajajo več 
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kot dve leti, razen v zgoraj navedenih primerih.  
Dvoletna omejitev ne velja tudi v primeru, če gre za 
projektno delo, če isti projekt traja več kot dve leti in 
če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja 
projekta. 
Če delodajalec prekorači dvoletno omejitev, se šteje, 
da je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena 
v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo. Če 
ostane isti delavec na delu tudi po dveh letih, za 
kateri je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se mu pogodba 
spremeni v pogodbo za nedoločen čas. 
Delodajalci velikokrat prekoračijo zakonsko določeno 
omejitev ali pa se ji izognejo tako, da delavca 
odpustijo za krajši čas in ga po določenem času 
ponovno zaposlijo na isto delovno mesto, vendar 
trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve 
zaporednega sklepanja pogodb. Dvoletna omejitev 
zaposlitve za določen čas ni vezana na istega 
delavca ampak na delo, ki ga delavec opravlja. To 
pomeni: če bo delodajalec zaposlil delavca za 
določen čas dveh let zaradi povečanega obsega in 
bo istega delavca po dveh letih odpustil ter zaposlil 
novega delavca za isto delo, ki ga je opravljal prejšnji 
delavec, gre za veriženje pogodb in v tem primeru je 
delodajalec je v prekršku.  
Za veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas je 
lahko delodajalec kaznovan z globo od 3.000 do 
20.000 €.  
 

RAZPIS ZA DEFICITARNE 

POKLICE 
 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 
objavil javni razpis za dodelitev štipendij za 
deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. 
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene 
dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na 
trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe 
delodajalcev.  
Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek, 
mehatronik operater, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec 
kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, 
slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-
krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, 
slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar 
Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od 
izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge 
razpisne pogoje. 
Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva 
na višino otroškega dodatka, na višino plačila 
dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno 
štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V 
primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje 
pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko 
štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno 
leto. 

Sklad bo dodelil 1000 štipendij (mesečna štipendija 
je 100 €), kandidati pa bodo izbrani po naslednjih 
merilih: 

 višja povprečna ocena v zaključnem razredu 
osnovne šole, 

 višja povprečna ocena izbirnih predmetov v 
zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih 
predmetov v zaključnem razredu nižjega 
poklicnega izobraževanja. 

Vloge se vložijo na naslov Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s 
pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« 
Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017. 
Več o razpisu: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-
deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/ 

 

SEMINAR - OPRAVLJANJE 

ČEZMEJNIH STORITEV V 

NEMČIJI 
Obrtno-podjetniška zbornica organizira  strokovni 
seminar Čezmejne ovire pri poslovanju z Nemčijo, 
novosti v 2017 ter zadnja informacija glede Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev v 
   

 sredo 21.6.2017 ob 9.uri na OZS, Celovška 69, 
Ljubljana 

 

Program: 

 Prijava dejavnosti v Nemčiji, regulirane in 
neregulirane dejavnosti v Nemčiji. Katere so 
zavezane k prijavi in katere ne?  

 Prijava delavcev in novitete pri prijavljanju 
delavcev  ter potrebna dokumentacija za 
opravljanje dela v Nemčiji 

 Plačilo delavcev in obračun plač  

 Nemški gradbeni sklad SOKA BAU-plačilo 
prispevkov 

 Novosti pri opravljanju čezmejnih storitev v 
Nemčiji od 1.1.2017 

 Praktični primeri iz prakse in pasti na katere 
morajo delodajalci paziti pri opravljanju storitev. 

 Najpogostejše napake pri čezmejnem poslovanju 
s tujino. 

 Nadzor, globe 

 Predstavitev informacije glede Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev. 

 Vprašanja in odgovori. 
Kotizacija: 140€ + DDV, za člane OZS in njihove 
zaposlene  70 € + DDV, plačilo na OZS TRR pri NLB 
SI56 0201 3025 3606 416  Sklic: SI00 200035 - 
davčna številka, namen plačila: OTHR. 
Informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, tel. (01) 
58 30 553. 
Prijave na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014jxPqEAI 
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 SEKCIJE 
 
 

ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI 

 
Strokovno izobraževanje za RTV dejavnost 
 
Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS 
organizira strokovno izobraževanje, namenjeno 
skupini RTV dejavnosti ter ostalim članom, ki želijo 
razširiti možnosti delovanja v novih smereh, ki se 
nudijo na trgu. Seminar bo v 
 

četrtek, 29. 6. 2017 ob 13. uri na OZS, Celovška 
69, Ljubljana 

 

Izobraževalni dogodek bo namenjen predvsem 
skupini RTV dejavnosti ter seveda tudi vsem ostalim 
članom, ki želijo razširiti svoj pogled možnosti 
delovanja v novih smereh, ki se nudijo na trgu. 
 

Program: 
1. Aktualna zakonodaja na področju elektronike in 

telekomunikacij, oziroma signalno komunikacijskih 
inštalacij.  

2. Interaktivni vmesnik Atlantis za nastanitvene TV 
sprejemnike  PHILIPS in L.G. - prezentacija 
sistema in možnosti  uporabe 

3. Kit moj dom za stanovanjsko hišo. Integrirani 
sistemi – alarmi za protivlomno in protipožarno 
varovanje. Video domofon in video nadzor, ter 
avtomatizacija hiše. 

4. Televizorji danes in v bližnji prihodnosti 

 Direct, Edge, Segmentni/Matrični/OLED 
paneli in omejitve 

 Kontrastna razmerja in svetilnosti 

 Obrazložitev kakovosti gibanja slike in Frame 
Rate-ov 

 HDR+, HDR Premium, HLG 

 Razumevanje Wide colour Gamut 

 Kako deluje Upscaling 

 IPS, VA in OLED struktura panelov in 
proizvajalci 

 8 in 10 bitni zasloni ter lastnosti 

 Mikro zatemnjevanje 

 Razumevanje Dinamične ostrine v sliki 

 HD/FHD/4K/8K 

 Pogled v prihodnost 

 Povezovanje v internet in napredne aplikacije                        
5. Vprašanja udeležencev, zaključek strokovnega 

seminarja 
Kotizacija: brezplačno za člane OZS in njihove 
zaposlene, ostali udeleženci 20€ + DDV, plačilo na 
OZS TRR pri NLB SI56 0201 3025 3606 416  Sklic: 
SI00 200045 - davčna številka, namen plačila: 
Seminar29062017, koda namena: OTHR 
Informacije: Valentina Melkić, tel. (01) 58 30 541, e-
naslov: valentina.melkic@ozs.si 
Prijave na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000sk8FkEAI 
 

GOSTINCI 
 

Gostinci nasprotujejo spremembi zakona o 
omejevanju porabe alkohola 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS ostro 
nasprotuje predlogu spremembe  zakona o 
omejevanju porabe alkohola, ki predvideva 
pridobivanju novih dovoljenj za ponudbo in prodajo 
alkohola organizatorjem vseh javnih prireditev, kar 
prinaša dodatne birokratske ovire in nepotrebne 
stroške za organizatorje kulturnih, športnih in 
družabnih javnih prireditev.  
Po predlogu dovoljenje za prodajo alkohola pridobi le 
organizator javne prireditve, ki pa je neprenosljivo. 
Pri tem nastane odprto vprašanje, ki nastane v 
naslednjih primerih: 

 Ali gostinec, organizator javne prireditve z živo 
glasbo v svojih prostorih potrebuje dovoljenje za 
ponudbo in prodajo alkohola, kljub temu, da je to 
njegova osnovna dejavnost?   

 Organizator Festivala idrijske čipke pridobi 
dovoljenje, kako bo nekdo prevzel gostinsko 
ponudbo, če dovoljenje ni prenosljivo, ponudnik 
pa ni organizator prireditve 

 Vinski sejem – ali vinar, razstavljavec na sejmu 
lahko ponudi svoj izdelek, ker ni organizator 
prireditve  

Nesprejemljivo je dodatno administrativno in 
finančno obremenjevanje z novimi pristojbinami, 
katerih višina bo določena glede na najvišje število 
udeležencev. Upravna enota bo po novem 
organizatorju oziroma gostincu lahko odvzela celo 
dovoljenje za prodajo alkohola na javnih prireditvah 
za tri ali šest mesecev. Sporno pa je tudi to, da 
dovoljenja veljajo zgolj za 12 mesecev, kar pomeni 
vsakoletne nepotrebne dodatne stroške. Kljub 
potrditvi zakona, pa višina vsakoletnih pristojbin ni 
znana. Ni jasno, kako bo določena pristojbina na 
največje število obiskovalcev, če gostinci in 
organizatorji prireditev v začetku leta ne vedo kaj 
bodo do konca leta sploh organizirali.  
Sekcija nasprotuje tudi ekskluzivnemu podeljevanju 
dovoljenj za prodajo alkoholnih pijač športnim 
društvom kot organizatorjem športnih prireditev, saj 
to pomeni nelojalno konkurenco in diskriminatorno 
obravnavo. Že pri zadnji spremembi davčne 
zakonodaje je bila uveljavljena izjema, po kateri 
raznim  društvom ni potrebno uporabljati davčnih 
blagajn in to  za gostince pomeni nelojalno 
konkurenco. 
 

GRADBINCI IN INŠATALATERJI 

 

Seminar Obveznosti in pravice udeležencev pri 
graditvi (izvajalec, naročnik, nadzornik, 
projektant) 
 

Sekcija gradbincev pri OOZ Ajdovščina organizira 
seminar Obveznosti in pravice udeležencev pri 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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graditvi (izvajalec, naročnik, nadzornik, projektant), 
namenjen gradbincem in inštalaterjem, ki bo v   
 

torek, 13.6.2017 ob 18.00 uri na OOZ Ajdovščina 
  

Program: 

 Kaj mora zagotoviti naročnik: varnostni načrt, 

organizacija gradbišča, dovoljenja in soglasja, 
gradbena pogodba, usposobljenost izvajalcev, 
imenovanje vodje gradbišča in nadzornika, 
stranke v pogodbi, pogoji za začetek gradnje, 
ravnanje z odpadki, oblikovanje in spremembe 
cen … 

 Kaj mora zagotoviti izvajalec: ustreznost izvajalca, 

zavarovanje izvajalca, odgovorne osebe za 
izvršitev pogodbe, obveznosti zakoličbe objekta, 
ureditev gradbišča, dokumentacija, ustrezni 
materiali in sprotna kontrola gradnje, evidentiranje 
sprememb pri gradnji … 

 Predstavljene bodo tudi obveznosti projektanta in 
nadzornika 

 Katera dokazila naj glavni izvajalec zahteva od 
podizvajalca (potrdila o zdravniških, varstvu pri 
delu, Obrtno dovoljenje, itd.) 

 Za katere dejavnosti mora biti podjetje registrirano 
in imeti Obrtno dovoljenje in katere lahko opravlja 
kot inženiring 

 Zavarovanje odgovornosti 
Predavateljica:  spec. Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. 
grad., nekdanja vodja Inšpektorata za okolje in 
prostor 
Kotizacija:   za člane zbornice 20€ + DDV, ostali 

udeleženci 50€ + DDV 

Prijave: do 9.6.2017 na telefon 05 36 44 900 ali e-
naslov: tea.gruden@ozs.si 
 

Seminar Obveznosti gradbincev in instalaterjev 
glede skladnosti proizvodov, dokumentiranja 
skladnosti in izvajanja del 

 
Obrtno-podjetniška zbornica organizira  strokovni 
seminar Obveznosti gradbincev in instalaterjev glede 
skladnosti proizvodov, dokumentiranja skladnosti in 
izvajanja del 
   

v četrtek 22.6.2017 ob 13.uri na OZS, Celovška 
69, Ljubljana 

 

Program: 

 Katera zakonodaja in standardi so pomembni za 
proizvode in storitve v gradbeni ali inštalaterski 
stroki? Kako iskati ustrezne slovenske predpise in 
kako evropske direktive in uredbe?  

 Kako določite obveznosti in odgovornosti glede na 
vlogo, ki jo imate v tržni (izvedbeni) verigi? 

 Katere dokumente je potrebno poznati, kdo jih 
mora zagotoviti in kakšna je njihova ustrezna 
forma? 

 Kako ravnati ob izvedbi in zaključku del, ob 
tehničnem prevzemu in morebitnem tržnem 
nadzoru? 

 Kdo mora skrbeti za upoštevanje smernic 
trajnostne graditve in kako? 

 
1.   Zakonodaja  

 zakonodaja za urejanje prostora in graditev 
objektov 

 zakonodaja za gradbene proizvode (Uredba 
305/2011/EU in Zakon o gradbenih proizvodih) 

 tehnične smernice za trajnostno gradnjo in 
doseganje lastnosti objektov  

2.   Izpolnjevanje zahtev  
Graditev  

 dokumentacija na gradbišču, vrsta dokumentov in 
izpolnjevanje (pred pričetkom, med in po 
zaključku gradnje) 

 gradbeni dnevnik in priloge, izjave, oznake, 
potrdila, certifikati 

 tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
Gradbeni proizvodi in instalacijski material  

 postopki ugotavljanja lastnosti in poenostavitve 
postopkov za mikro podjetja 

 postopek in izbira ustreznih standardov za 
harmonizirane gradbene proizvode 

 postopek ugotavljanja skladnosti za 
neharmonizirane proizvode in medsebojno 
priznavanje preskusov 

 ustrezne oznake, listine za proizvode, druga 
dokumentacija za trg in tržni nadzor 

3. Pregled smernic za izvedbo gradbenih in 
inštalaterskih del  

 obveznosti izvajalca za strokovno izvedbo 

 obveznosti subjektov glede na vlogo v tržni verigi 
(proizvajalec/dobavitelj proizvoda, monter / 
instalater med sabo, do stranke / naročnika, 
izvajalec do vodje gradbišča, nadzornika, 
inšpekcije) 

 primeri ustreznih listin, kdo jih izdaja in kdo ter 
kakšne lahko zahteva 

 

Kotizacija: 140€ + DDV, za člane OZS in njihove 
zaposlene  70 € + DDV, plačilo na OZS TRR pri NLB 
SI56 0201 3025 3606 416  Sklic: SI00 200035 - 
davčna številka, namen plačila: OTHR. 
Informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, tel. (01) 
58 30 553. 
Prijave na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014jxPqEAI 

 
 

PLASTIČARJI 
 

Strokovno srečanje plastičarjev 
 

Obrtno-podjetniška zbornica organizira  strokovno 
srečanje  plastičarjev  bo  
 

petek, 16. in soboto 17. 6. 2017 na 
Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) v 

Slovenj Gradcu 
 

Program strokovnega dela, petek, 16.06.2017 ob 9. 
uri  

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:tea.gruden@ozs.si
mailto:jana.golic@ozs.si
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 Registracija in pozdravni nagovori 

 Vrste pogodb o zaposlitvi in oblike prenehanja 

 Davčni vidik olajšav za investicije in R&R 

 Varjenje plastike v 4-ih tehnologijah 

 (ultrazvočno, vibracijsko, rotacijsko in vroče lame) 

 Izdelki iz plastičnih mas med skladnostjo, 
kakovostjo in varnostjo 

 Obisk podjetij Uteksol d.o.o. 
Program sobota, 17.06.2017 ob 8.30 

 Ogled laboratorijev Fakultete za tehnologijo 
polimerov (FTPO), praktične demonstracije 

 Polimerni materiali ter predelava plastike – 
novosti in trendi 

 Polimerni materiali ter predelava plastike – 
novosti in trendi 

 Predstavitev podjetja TERA d.o.o. Tolmin 

 Vzpostavitev dobrega stika s strankami in 
poslovnimi partnerji (delavnica) 

 Predstavitev sponzorja in zaključek srečanja 
Prijave: do 12.6.2017, prijavnico (objavljena na 
spletni strani OZS, dobite jo tudi na OOZ Idrija) 
izpolnjeno in podpisano posredujete na enega izmed 
navedenih načinov:  

 e-naslov: valentina.melkic@ozs.si 

 faksu: +386 (1) 50 54 373  

 po pošti: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Sekcija plastičarjev, Celovška 71, 
1000 Ljubljana  

Kotizacija: za člane OZS strokovna predavanja z 
družabnim delom za oba dneva 90 € oz.110  € za 
par (član s spremljevalko), ostali udeleženci 180 € 
oz. 220 € (s spremljevalko). Kotizacijo za udeležbo 
na srečanju predhodno nakažite na račun št.: SI56 
0201 3025 3606 416, NLB, sklic 00 200006, koda 
namena SUBS. 
Celoten program srečanja z družabni večerom in . 
podatki za rezervacijo hotela so objavljeni na spletni 
strani sekcije: 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija
plasti%C4%8Darjev/Aktualno.aspx 

Informacije: Valentina Melkić, tel. (01) 58 30 541 ali 
e-naslov: valentina.melkic@ozs.si 
 

PREVOZNIKI 

 

Izvoljen nov predsednik sekcije za promet  

V maju je bilo na  izredni volilni seji skupščine 
Sekcije za promet izvoljeno novo vodstvo sekcije v 
sestavi: 
1. Peter Pišek – predsednik; Celje 

(regija št. 8: Celje, Laško, Žalec, Mozirje, Šentjur, Slovenske 
Konjice, Šmarje, Velenje) 

2. Franc Seršen – podpredsednik; Vodice 
(regija št. 9: Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, 
Vič-Rudnik) 

3. Peter Mirt – podpredsednik; Blanca 
(regija št. 5: Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, 
Litija) 

4. Bogdan Semenič – član; Ajdovščina 

(regija št. 1: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, 
Postojna) 

5. Branko Cipot – član; Murska Sobota 

(regija št. 4: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, 
Ljutomer, Lenart, Ormož) 

6. Branko Tkalčič – član, Maribor 
(regija št. 11: Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, 
Ptuj) 

7. Franc Selič – član; Gradac 

(regija št. 2: Črnomelj, Metlika, Novo Mesto, Trebnje, 
Grosuplje) 

8. Gašper Rudl – član, Slovenj Gradec 

(regija št. 3: Dravograd, Ravne , slovenj Gradec, Radlje ob 
Dravi) 

9. Srečo Vidic – član, Bled 

(regija št. 7: Jesenice, Kranj, Radovljica, Kamnik, Tržič, 
Škofja Loka) 

10. Stanislav Čepon – član; Vrhnika 

(regija št. 10: Domžale, Kočevje, Vrhnika, Logatec, Ribnica, 
Zagorje) 

11. Kocjančič Štefan – član, Koper 
(regija št. 6: Izola, koper, Piran, Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Sežana) 

Glede na to, da se člani Sekcije za promet soočate z 
različnimi problemi, ki so izrecno vezani na vrsto 
opravljanja prevozov, bo v okviru sekcije imenovanih 
več odborov in sicer odbor: 
- avtobusnih prevoznikov, 
- avtotaksi prevoznikov, 
- prevoznikov v agroživilstvu in farmaciji (OPAF), 
- prevoznikov gradbenih prevozov, 
- odbor prevoznikov – nacionalni prevozi blaga. 
 

AVSTRIJA – nov obrazec ZKO - sprememba pri 
napotitvi voznika (LSD-BG)  
 

S 1. 6. 2017 so stopile v veljavo spremembe oziroma 
poenostavitve predpisa, ki ureja napotene delavce za 
področje transporta. Nova ureditev je zelo podobna 
Nemški ureditvi in sicer: 
1. Poenostavitev ZKO prijave:  
Prijave čezmejnih napotitve mobilnih delavcev v 
Avstriji v transportu so le še "pavšalne" in sicer za 6 
mesecev, ter tako neodvisne od konkretne 
posamezne napotitve. Pri tem bo ob običajnih 
podatkih (o delodajalcu, zastopniku, kontaktni osebi - 
če to ni voznik, začetku delovnega razmerja 
napotenega delavca pri delodajalcu ter višini njegove 
plače, načinu opravljanja dejavnosti oz. uporabi 
napotenega delavca in, če je to potrebno v izvorni 
državi, npr. za državljana tretjih držav, tudi o 
zadevnem delovnem dovoljenju) potrebno v tem 
časovnem obdobju prijaviti v Avstriji (le) aktivnega 
zaposlenega in registrsko številko vozil, ki jih bo vozil 
(vpišete lahko eno ali več vozil). Prav tako bo 
potrebno prijaviti vse spremembe glede uporabe 
vozila ali zaposlenega.  
2. Razpoložljivost dokumentacije:  
Nova ureditev predvideva ločen pristop oz. "splitting" 
dokumentacije. Že ob vstopu v Avstrijo je potrebno v 
vozilu imeti: 

 pogodbo o zaposlitvi oz. ustrezne službene 
izkaznice v nemškem ali angleškem jeziku ter  

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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mailto:valentina.melkic@ozs.si


Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič  E-mail: ivica.podgornik@ozs.si                                                 11 

 

 evidenco delovnega časa (nadzornim organom je 
potrebno zagotoviti vpogled v te evidence, na 
LKW digitalna naprava, za zadnjih 28 dni).  

Drugo dokumentacijo (plačilno listo, potrdila o plačilih 
plače oz. potrdila o plačilih bank, dokumente o 
ustrezni plačni uvrstitvi), pa je potrebno v nemškem 
jeziku na zahtevo nadzornih organov za zadevni in 
pretekli mesec posredovati v 14 dneh.  
Dokumentacijo je mogoče zagotoviti v fizični ali v 
elektronski obliki tako, da je na kraju nadzora 
elektronsko neposredno vizualno dosegljiva 
(prenosni računalnik, tablica ipd.) in da jo je mogoče 
posredovati tudi drugim nadzornim organom.  
3. Kontaktna oseba:  
Nova ureditev določa, da je voznik avtomatično 
kontaktna oseba v primeru izvajanja nadzora, razen 
če delodajalec v okviru prijave za ta namen ne določi 
drugega zastopnika.  
Voznik mora torej v vozilu imeti: 

 obrazec A1,  

 pogodbo o zaposlitvi, 

 kopijo prijave ZKO-3Trans, 

 evidenca delovnega časa (razvidna iz tahografa) 
Novi obrazec  ZKO-4,  prilagojen voznikom je 
objavljen na spletni strani  
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/for
mular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&
pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en.  

Prikaz postopka izpolnitve obrazca lahko dobite na 
OOZ Idrija. 
 

NEMČIJA – prepoved koriščenja rednega 
tedenskega počitka v vozilu 
 

V Nemčiji je od 25. 5. 2017 prepovedano koriščenje 
rednega tedenskega počitka v vozilu. Še vedno pa 
lahko dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas 
počitka (min. 24 ur in manj kot 45 ur) voznik preživi v 
vozilu, če ima ustrezno ležišče in če vozilo miruje; 
zaporedoma si ne smeta slediti dva skrajšana 
tedenska počitka). 
Po prejeti informaciji nadzorujejo le neposredno 
izvajanje počitka v vozilu in ni potrebno dokazovanje, 
kje so bili koriščeni počitki preteklih obdobij. 
Za prekršek koriščenja rednega tedenskega počitka 
v vozilu so predpisane globe v višini 1.500 € za 
prevozno podjetje in 500 € za voznika. 
 

FRANCIJA – obvezne okoljske vinjete Crit'air za 
vozila v Parizu  
 

V Franciji je bila sprejeta določba po kateri so od 
1.7.2017 uvedene globe v višini 68 € za lastnike vozil 
brez okoljske vinjete Crit'Air.  
V Parizu (znotraj obvoznice) je z uvedbo vinjet 
Crit'Air od 16.1.2017 med pon-pet med 8h in 20h 
dovoljena vožnja le vozilom, ki so upravičena oz. ki 
imajo na vetrobranskem steklu vinjeto Crit'Air. 
Vinjeto lahko pridobijo osebna vozila, ki so bila 
izdelana po letu 1997, dvo in trokolesniki izdelanimi 
po 31.5.2000, lahka gospodarska vozila izdelana po 

30.9.1997 ter tovorna vozila izdelana po 30.9.2001. 
Druga vozila izdelana pred omenjenimi mejniki 
nimajo možnosti pridobitve nalepke in zato nimajo 
dovoljenja vožnje v ZCR v času navedenih dni/ur. 
Obveznost vinjet velja ves čas v omenjenih 
dneh/urah in ne le v času večjega onesnaženja. 
Za vozila s tujimi registracijami je nakup vinjete 

možen od 1.2.2017 dalje. Nakup vinjete (4,80 EUR 

za tujino) je možen le preko spleta, vinjeta je poslana 

na naslov imetnika prometnega dovoljenja, zato je 

potrebno nakup vinjete načrtovati vnaprej. 

Več o nakupu vinjet na spletni strani:  
http://www.pariz.veleposlanistvo.si/index.php?id=737&tx_ttnews%5Btt_n

ews%5D=29298&cHash=40168aea7473d87b9ad112cfca9c9e07  
 
(Vir: Veleposlaništvo RS v Parizu) 

 

HRVAŠKA – kabotaža (prevoz blaga) 

S 1. 7. 2017 poteče prehodno obdobje, tako da lahko 
od tega datuma dalje slovenski prevozniki opravljajo 
kabotažo na Hrvaškem in hrvaški prevozniki v 
Sloveniji. 
Vsaka država članica Skupnosti sama odloča o 
pogojih in načinu opravljanja kabotaže z vozili do 3,5 
t NDM. Večina držav (tudi Slovenija z Zakonom o 
pravilih cestnega prometa), je kabotažo z manjšimi 
vozili prepovedala (tudi RS). 
Trenutno veljavna evropska pravila opravljanja 
kabotaže (ki bodo v kratkem spremenjena): 
Po opravljenem mednarodnem prevozu v državo 
gostiteljico, se prevoznikom dovoli opravljanje do 3 
kabotažnih voženj v obdobju 7 dni  z istim vozilom (v 
državi gostiteljici). Lahko pa te tri kabotažne vožnje 
opravi (v roku 7 dni) v treh različnih državah članicah 
(v katero vstopi prazen), vendar le v roku 3 dni  samo 
1 kabotažno vožnjo.  
Pomembno: 
Voznik mora dokazovati mednarodni prevoz (tudi v 
primeru, ko opravlja 1 kabotažo v državi, v katero je 
vstopil prazen)  in opravljene kabotaže z 
dokumentacijo iz katere je razvidno (vsebina 
tovornega lista):  

 ime, naslov in podpis pošiljatelja in prevoznika, 

 ime, naslov in podpis prejemnika ter, ko je blago 
dostavljeno, datum dostave, 

 kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za 
dostavo, 

 splošno uporabljen opis vrste blaga in načina 
pakiranja ter v primeru nevarnega blaga njegov 
splošno uveljavljen opis kot tudi številko pošiljk ter 
njihove posebne oznake in številke, 

 bruto masa blaga ali njegovo drugače izraženo 
količino, 

 registrske tablice motornih vozil in priklopnikov. 
Za opravljanje kabotaže veljajo zakoni in predpisi, ki  
veljajo v državi gostiteljici glede: 

 pogojev, ki urejajo prevozno pogodbo, 

 teže in dimenzij vozil, 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
http://www.pariz.veleposlanistvo.si/index.php?id=737&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29298&cHash=40168aea7473d87b9ad112cfca9c9e07
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 zahtev v zvezi s prevozom določenih kategorij 
blaga, zlasti nevarnih snovi, pokvarljivih 
prehrambenih proizvodov in živih živali, 

 časa vožnje in obdobij počitka, 

 davka na dodano vrednost (DDV) za prevozne 
storitve. 

 
 

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 
 
 
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 

PODJETNIKA  
 

Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu 
določena glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki 
nimajo plač, plačujejo prispevke od osnove, od 
katere plačujejo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Do 15. dne v mesecu pa morajo 
preko sistema eDavki davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu 
(OPSVZ), oziroma se obračun šteje za predložen na 
osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, ki ga 
pripravi FURS.   
 

Osnova za plačilo prispevkov 

Osnova za plačilo prispevkov po oddaji davčnega 
obračuna za leto 2016 je dobiček za leto 2016, brez 
upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj 
davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 
25%.          
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov: 

 osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in 
zaposlovanje za leto 2017 je od februarja dalje 
919,10€  (58 % povprečne plače (PP) 2016 x 
1.584,66€)  

 osnova za prispevek za zdravstveno zavarovanje 
(ZZ) je 950,80€ ( 60 % povprečne plače PP 2016)     

Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje 
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€, 
najvišji pa 2.118,70€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2016 
= 3,5 x 1.584,66€).  
 

Če želi samozaposleni zavezanec plačevati 
prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki 
mu je določena na podlagi doseženega dobička, to 
stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ 
obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne 
osnove, od katere želi prispevke plačevati. Posebno 
obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne 
osnove ni potrebno. 
Zasebniki plačajo prispevke na prehodni račun: 

 akontacijo dohodnine do 10. v mesecu, 

 prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec,  

 dajatve za zaposlene na dan izplačila plač, 
 

Obrazec obračun prispevkov 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec. 

 

 

 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 

PODJETNIKA - POPOLDANCI 
Pavšalni prispevki za zdravstveno, pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje za popoldanski s.p. 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
(popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju 
navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo pavšalni 
prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe 
pri delu in poklicno bolezen in pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje . 
1. Od 1.1.2017 je višina pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje v višini 33,24€ in sicer 
8,31€ (povprečna plača oktober 2016 =  

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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1.567,99€ x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 
24,93€ (25% povprečne plače oktober 2016 = 
1.567,99€ x 6,36%).  
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na 
število dni opravljanja dejavnosti v posameznem 
mesecu. 

1. Od  1.4.2017 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,01€ (do 
31.3.2016 v višini 32,43€). Višji prispevek 
(33,01€) se prvič plača za april, to je do 
20.5.2017.   
V primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu 
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha 
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj 
kot 15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ. 

Skupni pavšalni prispevki do marca (plačilo do 
20.4.2017) so bili 65,67€ (32,43€ + 33,24€), za april 
(plačilo do 20.5.2017) in naslednje mesece pa v 
višini 66,25€ (33,01€ + 33,24€).   
Prispevke se plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 33,24€ od 1.1.2017 
 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  
 

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,24€ od 1.1.2017 
 

 

 

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 

POSLOVODNE OSEBE 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2017 
najmanj 1.188,50 € (75% povprečne letne plače za 
leto 2016 - PP 2016 je 1.584,66€). 

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec.  
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje 
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€, 
najvišji pa.  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20.v mesecu za pretekli mesec in 
sicer najmanj v višini 454,01€ ( 75% povprečne plače 
2016) in največ v višini 2.118,70€ (osnova je 3,5 
kratnik PP 2016 = 3,5 x 1.584,66€). 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE 

OSEBE 
Od leta 2015 dalje je najnižja osnove za plačilo 
prispevkov za delavce v delovnem razmerju 52 % 
zadnje znane povprečne letne  plače v RS, 
preračunane na mesec (14. in 410. člen ZPIZ-2).  
Za izplačila od 1. 3. 2017 se za izračun minimalne 
osnove za zavarovance iz delovnega razmerja 
uporablja znesek povprečne plače preteklega leta 
(PP 2016 je 1.584,66€). Za izplačila od 1. 3. 2017 
dalje, znaša najnižja osnova za obračun prispevkov 
za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 
824,02 € (52 % x 1.584,66 €).  
 

 

 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za marec 2017 je znašala 1.623,57€, neto  
plača pa 1.055,85€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
marec 2017  je znašala 1.599,10€, neto 1.043,09€.  
  

LETOVANJE 
 

Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska 
Bistrica ima še nekaj prostih terminov v počitniških 
enotah v  brunarici v Termah Čatež,  v apartmaju v 
Termah Moravske toplice, brunarici na Rogli, 
brunarici na Treh kraljih, apartmaju v  Kranjski Gori, 
apartmajih na Malem Lošinju in bivalnem kontejnerju 
v Banjolah pri Puli. Podatki o počitniških kapacitetah 
so na spletni strani:   
http://ooz-sb.si/pocitniske_kapacitete.shtml  ali na 

http://www.mozaikpodjetnih.si/pocitnice  

Informacije: Olga Kampuš, tel. (02) 818 14 84 ali 
elektronski naslov: olga.kampus@ozs.si 
 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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PRODAJA POČITNIŠKE 

HIŠICE 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica 
proda počitniško hišico v Termah Čatež. 
Nepremičnina se nahaja v Kampu Terme Čatež, na 
zemljišču parcele ID znak 1297-534/153-0. 
Stanovanjska stavba 47 m2; dvorišče: 83 m2. Neto 
tlorisna površina objekta v katastru stavb ID št. 1297-
668 meri 56,51 m2, uporabna površina pa meri 37,74 
m2. Počitniška hišica št. 196 je pritlična, krajna, 
zgrajena 1996, notranjost delno obnovljena, 
klimatizirana, opremljena in dobro vzdrževana. 
Obsega: predprostor, kopalnico, bivalni prostor s 
kuhinjo in izhodom na atrij ter dve manjši spalnici, ki 
sta pregrajeni z leseno steno in vrati. Na južni strani 
objekta je atrij (omejen z opečnim zidom in leseno 
ograjo ter opremljen z zunanjim kaminom in zidano 
utico). Pred objektom je parkirni prostor tlakovan z 
betonskimi travnimi ploščami.  
Počitniška hišica št. 196 se prodaja za vrednost 
25.000 €.Foto galerija 
 

NAJEM POSLOVNIH 

PROSTOROV 
V Idriji, Kosovelova ulica 4, oddajo v najem poslovni 
prostor (84 m2) primeren za trgovino, pisarno… 
Kontakt: Vesna Pompe tel. (031) 784 008 ali e-pošta: 
vesna.pompe@gmail.com 
 

PRENOVLJENA SPLETNA 

STRAN SVETOVALNEGA 

CENTRA OZS  
 

•  

 
 
Svetovalni center OZS - najboljši servis za 
obrtnike in podjetnike 

Obiščite prenovljeno spletno stran svetovalnega 
centra OZS, kjer najdete veliko uporabnih informacij. 
Na spletni strani Svetovalnega centra smo vam za 
lažje delo pripravili številne vzorce pogodb in drugih 
dokumentov. Ker je potrebno vzorec pravilno 
napolniti z vsebino, je v ceno vključeno tudi 15 
minutno svetovanje. Veliko vzorcev je za člane OZS 
brezplačnih. V kolikor katerega izmed njih 
potrebujete, ga dodajte v košarico in sledite 
navodilom za oddajo naročila. 
Za več informacij pa pokličite na 01 5830 553 ali 
pišite na svetovanje@ozs.si. 
 
 

IZ URADNEGA LISTA 
 

23 5.5. 
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C), 

23 5.5. Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke 

23 5.5. 

Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let 

zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno 

osebo, izplačane za leto 2016 

23 5.5. 

Slovenski računovodski standard 30 (2016) 

Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih 

posameznikih 

23 5.5. 

CERKNO - Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine 

Cerkno 

24  

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji 

pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz 

invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku 

nadomestila za poklicno rehabilitacijo 

25 19.5. Zakon o vajeništvu (ZVaj) 

26 26.5. 
Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za 

lesarstvo 

26 26.5. 

IDRIJA - 1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtec Idrija   

26 26.5. 

IDRIJA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem 

otrok v Vrtec Idrija   

26 26.5. 
IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Idrija   

26 26.5. 
IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija 

27 2.6. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) 

27 2.6. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D) 

27 2.6. Poročilo o gibanju plač za marec 2017 

27 2.6. 
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za 

opravljeno uro začasnih in občasnih del 

 

 

REVIJA OBRTNIK - 

BREZPLAČEN OGLAS 
Člani OZS s poravnano članarino imajo enkrat na 
leto možnost brezplačne objave enega malega 
oglasa (do 30 besed) v reviji Obrtnik -podjetnik. 
Oglas lahko oddajo tudi večkrat, cena pa je 17 € + 
DDV, račun pošljemo po objavi. 
Za uokvirjen mali oglas na oranžni podlagi pa je cena 
19 € + DDV za 1 cm višine stolpca (širina 43 mm, 
maksimalna višina 5 cm). 
http://www.ozs.si/obrtnik/Naro%C4%8Dilomalegaogl

asa.aspx 

Rok za oddajo oglasov: do 20. v mesecu za objavo v 
naslednjem mesecu. 
 

Opozorilo! 

Oglasi v rubrikah obrtne storitve in poslovne storitve: 
Na podlagi zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno oglasov neregistriranih 
dejavnosti ne objavljamo! Oglasi v teh rubrikah 
morajo vsebovati popoln naziv in naslov, ki smo ga 
dolžni tudi objaviti! 
Informacije: Barbara Peteros, tel. 01 5830 507. 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ooz-novagorica.si/ponudba/letovanje-v-termah-catez/foto-galerija-catez
mailto:vesna.pompe@gmail.com
http://www.svetovanje.si/svetovanje/vzorci
na%20svetovanje@ozs.si
http://www.ozs.si/obrtnik/Naro%C4%8Dilomalegaoglasa.aspx
http://www.ozs.si/obrtnik/Naro%C4%8Dilomalegaoglasa.aspx
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MOJ OBRTNIK - UREDITE  SI 

PROFIL NA PORTALU 

 
 
Predstavite svoje izdelke in storitve in pridobite 
nove stranke preko portala Moj obrtnik 
 Članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
portal Moj Obrtnik nudi: 
 brezplačno spletno predstavitev vašega podjetja, 
 90 dnevno brezplačno prejemanje povpraševanj, 
 ugodnejši prejem povpraševanj, 
 brezplačen prejem SOS povpraševanj in 

 ugodnejše sodelovanje pri groših. 
 
Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik 
Nadgradnja največjega slovenskega portala Moj 

obrtnik nudi povezovanje obrtnikov z njihovimi kupci. 

Portal je idealna rešitev za pridobitev večjega števila 

kupcev in s tem širitev poslovanja. Na portalu si 

lahko dopolnite svoj profil z vašo ponudbo, 

obratovalnim časom in ga popestrite z vašim 

logotipom in slikami, … Za fotografije je priporočena  

uporaba dimenzije fotografij 370x210 pikslov. 

Za člane OZS je celovita predstavitev na portalu Moj 
obrtnik http://www.mojobrtnik.com/ brezplačna. 
 
 

 
 
Urejanje podatkov: pred začetkom urejanja kliknite 
v zgornji vrstici »V REDU«, s čimer potrdite, da se 
strinjate z uporabo piškotkov. Prikaže se polje 
PRIJAVA, v katerega vnesete geslo, ki je enako geslu 
za dostop do spletnih strani OZS. Zadnje geslo je 
bilo na računu OZS za mesec julij 2016. V kolikor 
gesla nimate lahko pokličete 080 12 42 ali ob 
PRIJAVI kliknete na »Podatki za prijavo - za člane 
OZS«, kamor vpišete  številko kartice Mozaik 
podjetnih ali vašo davčno številko, ter vaš e-naslov, 
na katerega dobivate e-obvestila iz zbornice. 

Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42. 
 

 

Prejemanje povpraševanja preko portala 

V kolikor se boste odločili lahko preko portala Moj 
obrtnik prejemate povpraševanja. Kupci bodo 
preko portala oddali povpraševanja, vi kot naročnik 
portala pa jih lahko pregledate in oddate svojo 
ponudbo. (90 dni brezplačno za člane OZS, nato 
letna naročnina 90€ + DDV).  
Več o pogojih sodelovanja na povezavi: 

http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik 
 

SOS obrtnik - v kolikor ste naročeni na 
Povpraševanje, je mogoče tudi nudenje hitre pomoči 
uporabnikom, naročnikom storitve.  
 

Obrtniški groš  
Obrtniški groš je prav tako novost na portalu. Lahko 
se odločite in obrtniške groše sprejemate tudi pri vas. 
Uporabnik portala ga kupi in podari, obdarjenec pa 
morda  izbere prav vašo storitev ali izdelek. (Provizija 
pri vnovčenih groših znaša za člane OZS 9% od 
prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtniških grošev, 
je potrebno izpolniti pristopnico na 
mojobrtnik.com/postanite-ponudnik. Po oddaji 
pristopnice (naročilo na Obrtniški groš), bo program 
omogočil vnos grošev. 
 

Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42.  
 
 
 

MOZAIK PODJETNIH 
 

 

 
Uporabite svojo kartico Mozaik podjetnih in 
prihranite! 
Partnerji Mozaika podjetnih: preverite in izkoristite 
ugodnosti, ki ga članom OZS, imetnikom kartice 
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta.  
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.mojobrtnik.com/
http://www.mojobrtnik.com/prijava
http://www.mojobrtnik.com/prijava
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http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI MAJ 2017 
PRISPEVKI 

ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 
najnižji  

ZASEBNIK 

najnižji 

DRUŽBENIK 
najvišji 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 58% PP 2016 (58% X 1.584,66)                   919,10€                         

ZZ - 60% PP 2016 (60% X 1.584,66)          950,80€ 

75% PP 2016    1.188,50€                         

 

3,5 kratnik povprečne mesečne 

bruto plače 2016                                             

5.546,31€ prispevek stopnja Referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 223,80 289,40 1.350,53 

ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 127,88 159,86 745,99 

Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 1,84 2,38 11,10 

Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 1,84 2,37 11,09 

PRISPEVKI SKUPAJ  355,36 454,01 2.118,71 
 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke ZZ, če je bruto zavarovalna osnova nižja od 60% od PP za leto 2016 (60% x 1.584,66€) 950,80 € 

2. ZASEBNIK: Najnižja osnova za ostale prispevke = 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€) 919,10 € 

3. ZASEBNIK: Osnova za ostale prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 25%, vendar 

najmanj do višine 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€ = 919,10€) 
individualno 

4. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 75% PP za leto 2016 (75% x 1.584,66€), prispevki skupaj: 454,01€ 1.188,50€ 

5. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2016 (3,5 x 1.584,66€), prispevki skupaj: 2.118,71€ 5.546,31 € 
 

OLAJŠAVE 

splošna olajšava Znesek  € 
skupna mesečna olajšava 

€ 
letna olajšava € skupna letna olajšava € 

a) letni dohodek nad 12.570,89 €  275,23 3.302,70   
b) letni dohodek nad 11.166,37 do 12.570,89 € 275,23 + 93,00 368,22 4.418,64 (1.115,94+3.302,70)  
b) letni dohodek do 11.166,37 € 275,22 + 268,09 543,32 6.519,82 (3.217,12+3.302,70)  
Posebna olajšava:   1. otrok       203,08 203,08 2.436,92  2.436,92 
                                 2. otrok 220,77 423,85 2.649,24) (2.436,92+212,32) 5.086,16 
                                 3. otrok 368,21 792,06 4.418,54 (2.436,92+1.981,62) 9.504,70 
za druge vzdrževane družinske člane  203,08 2.436,92   
za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta)   2.477,03   
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje   2.819,09   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 
namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  MAJ 2017 21 2 23 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 168 16 184 

PIZ nesreče pri delu 
SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,01      

ZZV pavšalni prispevek 
SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 33,24      

SKUPAJ 66,25      

PODATKI O PLAČAH                   bruto   neto  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača MAREC 2017 1.623,57 € 1.055,85 €  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR - MAREC  2017 1.599,10 € 1.043,09 €  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR -MAREC  2017 1.599,10 € 1.043,09 €  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2016 1.584,66 € 1.030,16 €  Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Minimalna plača od 1.1.2015 790,73 €  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2017 804,96 €  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

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

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
Vrsta izplačila 

Kolektivna pogodba za obrt in 

podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja 

Neobdavčeni znesek za prehrano (na dan prisotnosti, najmanj 4 ure dela), prisotnost na delu nad 10 ur 

- za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur + 0,76€ 
4,90 € 

6,12 € 

+ 0,76 € 

Terenski dodatek - če prehrano organizira delodajalec je delavec upravičen do terenskega dodatka 4,00 € 4,49 € 

Prevoz na delo (neobdavčeno  po uredbi od 1.8.2008) 0,18 € 0,18 € 

Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno  po uredbi)  0,37 € 0,37 € 

Regres za letni dopust ( KP za obrt in podjetništvo najmanj v višini min. plače +1%,                                          

po Uredbi - najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je 70% PP za predpretekli mesec) 
798,64 € 1.136,50 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji     6-8 ur                                                                                 

                                                               8-12 ur                                                                  

                                                              nad 12ur    

6,20 € 

8,50 € 

17,00 € 

7,45 € 

10,68 €  

21,39 € 

    

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE  MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad € 

neto davčna osnova 

do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 neto davčna osnova nad 

€  

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 8.021,34  16%   668,45  16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27%  nad 8.021,34 €  668,45 1.700,00 106,95 + 27%  nad 668,45 € 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34%  nad 20.400,00 €  1.700,00 4.000,00 385,47 + 34%  nad 1.700,00 € 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39%  nad 48.000,00 €  4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39%  nad 4.000,00 € 

70.907,20  22.943,46 + 50%  nad 70.907,20 €  5.908,93  1.911,96 + 50%  nad 5.908,93 € 
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