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JUBILEJNA PRIZNANJA OBRTNIKOV IN
PODJETNIKOV 2018
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija je 22.11.2018 v Mestnem muzeju Idrija podelila priznanja za 20, 25,
30 in 45 let opravljanja dejavnosti.

Jubilanti 2018 z leve Rovtar Zoran, Božič Bojan, Koder Maksimiljan, Lapanja Mladen, Lampe Jurij, Eržen Andreja, Majnik Klemen, Sedej Miro, Anzelm
Sebastjan, Kacin Metod, Pirih Drago, Šmit Viktor, Erjavec Ivan, Anzelm Lidija in predsednik OOZ Idrija Rado Raspet.

Za pogostitev je poskrbela ekipa Petrovčič Tonija, Gostilna Kos, ki je jubilanta Viktorja Šmita razveselila s torto

Župan občine Idrija Bojan Sever

Šmit Viktor, 40 let obrti

Anja Istenič je prisotne očarala s čudovitim glasom

AKTUALNO
AKTUALNO

PRIREDITEV OBRTNIK IN
PODJETNIK LETA 2018
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo na
slavnostni prireditvi v četrtek, 6. decembra, ob 18. uri
v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju podelila
prestižni priznanji Obrtnik leta 2018 in Podjetnik leta
2018, razglasila Najstarejšo obrtnico/obrtnika ter že
osemnajsti generaciji podelila mojstrske diplome.
Komisija za izbor Obrtnika leta in Podjetnika leta je v
oktobra obiskala vse prijavljene kandidate in

kandidatke na razpis za letošnja priznanj, 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.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije (OZS) je komisija za
letošnja nominiranca za priznanje Obrtnik oz. Obrtnica
leta 2018 enoglasno izbrala naslednja prijavljena

kandidata in kandidatko, ki sta navedena po
abecednem redu:
− Klančar Miran, Oroklan d.o.o.
− Trnovec Mojca, Gostilna Mihovec d.o.o.
in enoglasno izbrala nominirance za Podjetnika leta
2018, navedene po abecednem redu:
− Pišek Peter, Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.
− Poglajen Andrej, Trgograd d.o.o.
− Sojer Mitja, Sojer d.o.o.
− Škrabec Janez, Riko d.o.o.
Komisija bo med nominiranci izbrala letošnjega
Obrtnika leta oz. Obrtnico leta 2018 in Podjetnika leta
2018.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih OZS je letošnji
prejemnik priznanja Najstarejši obrtnik leta 2018
Franc Ažman, Avtoprevozništvo, Franc Ažman s.p.
Prijava: tel. 01 58 30 501, po e-pošti:
urad.predsednika@ozs.si ali preko spletne prijavnice.
Udeležba je brezplačna.
Vabljeni na prireditev in na druženje z najuspešnejšimi
obrtniki in podjetniki ter mojstri.

20. HUMANITARNA AKCIJA
SLIKOPLESKARJEV
Z letošnjo mednarodno humanitarno akcijo
slikopleskarjev, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), je
okoli 120 domačih in tujih slikopleskarjev 23.
novembra 2018 prepleskalo okoli 5.000 m2 zidnih in
drugih površin Osnovne šole Nove Fužine v Ljubljani.
Za barvito prenovo šole je 120 slikopleskarjev, od tega
38 tujih iz sedmih evropskih držav Slovaške, Češke,
Madžarske, Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške,
prepleskalo 5.000 m2 stenskih in stropnih površin.
Porabili so 1.600 litrov barv in drugih premazov
podjetja JUB, ki je največji podpornik te akcije,
uporabili 1500 valjčkov in čopičev podjetja Žima,
nalepili 22.000 metrov lepilnih trakov tesa tape,
porabili še za 3.000 m2 gladilnih mas ter 15.000 m2
zaščitnih folij in papirja za zaščito tal in opreme
podjetja Saint-Gobain Rigips.

Akcije sta se udeležila tudi predsednika Evropskega
združenja slikopleskarjev UNIEP Helmuta Schulza in
Branko Meh, ki sta izpostavila pomembnost te

humanitarne akcije ne le z vidika stanovskega
druženja naših mojstrov s kolegi iz drugih držav, pač
pa tudi zaradi promocije poklica slikopleskarja med
mladimi.
Po oceni Matjaža Majdiča, predsednika sekcije
slikopleskarjev pri OZS in Dušana Presetnika,
predsednika organizacijskega odbora letošnje 20.
humanitarne akcije, je vrednost akcije dosegla kar
72.000 €.
Na
zaključni
slovesnosti
so
sodelujočim
slikopleskarjem podelili priznanja za udeležbo, tri
posebna priznanja in sicer OOZ Ptuj za idejo, začetek
in sodelovanje pri izvedbi dosedanjih humanitarnih
akcij in tekmovanj, starosti slovenskih slikopleskarjev,
upokojenemu mojstru Jožetu Sitarju za njegov
pomemben
prispevek
na
vseh
dosedanjih
tekmovanjih, katerih začetki datirajo v leto 1999, ter
družbi JUB, ki akcijo kot generalni sponzor podpira že
vseh dvajset let.
Razglasili so tudi rezultate 20. tekmovanja:
1. mesto: Lejla Plesk, slikopleskarstvo, d. o. o.,
Bajrektrarević Nermin, Skenderović Izudin,
Tbilisijska ulica 52, 1000 Ljubljana
2. mesto: Slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Mihael
Bezjak, Stanko Bezjak, Bukovci 173B, Markovci
3. mesto: Slikopleskarstvo Avgust Sreš s.p., Avgust
Sreš in Uroš Sreš, Ob potoku 19, Murska Sobota

eDAVKI TUDI BREZ DIGITALNEGA
POTRDILA
FURS je objavil informacijo, da se od 29. 11. 2018 tudi
fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost v
eDavke prijavijo brez digitalnega potrdila in na ta
način urejajo davčne obveznosti.
Prijava z uporabniškim računom v portal eDavki je od
29.11.2018 možna z vpisom davčne številke.
Sprememba velja za vse že registrirane in
neregistrirane
uporabnike.
Geslo
ostane
nespremenjeno. Že registrirani uporabniki preprosto
namesto uporabniškega imena vnesejo svojo davčno
številko.
Prvi korak registracije novega uporabnika je prijava v
Uporabniški račun eDavki, kamor vnesemo elektronski
naslov in davčno številko. Prijavo v portal eDavki z
uporabniškim imenom in geslom še niste registrirali,
to lahko storite na povezavi.
Po registraciji uporabniškega računa boste preko enaslova, ki ste ga navedli ob registraciji prejeli
povezavo in aktivacijsko kodo, ki jo morate vnesti v
10 dneh po prejemu, sicer bo potrebna ponovna
registracija.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost lahko brez
kvalificiranega digitalnega potrdila na portalu urejajo
vse obveznosti oziroma vlagajo vse dokumente ki
imajo pikico pri FOD, fizične osebe pa dokumente,
ki imajo pikico pri FO.
Izjema so naslednji obrazci, katerih preko
Uporabniškega računa eDavki ni možno oddati:

− eVročanje - eVročilnica, (eVročilnico je potrebno
podpisati s kvalificiranim digitalnim potrdilom)
− ODE-PDO
− EDP-PriSP
− EDP-OdSP
− DPR-PridobitevDP
− DPR-PreklicDP
Na spletni strani FURS so objavljena tudi Pogosta
vprašanja in odgovori, povezani z uporabniškim
računom.
Vir: FURS

GOLJUFIVA e-SPOROČILA
NAPELJUJEJO K IZVEDBI PLAČIL
Združenje bank Slovenije opozarja na povečano
količino neželene pošte, ki je namenjena večjemu
številu prejemnikov in je povezana z različnimi
goljufijami oziroma njihovimi poskusi.
Vsebina prejete elektronske pošte napeljuje k plačilu
provizije preko mednarodne mreže za hitro pošiljanje
denarja po vsem svetu – WesternUnion oz.
MoneyGram, zato bodite posebej pozorni na:
− Predstavnike natečajev, nagrajevanj ali loterijskih
družb, ki želijo, da jim nakažete denar, da
uveljavite nagrado, ki naj bi jo dobili.
− Dopise ali e-poštna sporočila vladnih uradnikov iz
Nigerije ali druge tuje države, ki prosijo za pomoč
pri nakazilu presežnih sredstev iz tuje države na
vaš bančni račun.
− Telefonske klice domnevnih predstavnikov policije,
ki trdijo, da je imela vam znana oseba nesrečo ali
je bila aretirana in potrebuje denar.
− Dopise ali e-poštna sporočila, v katerih vam
ponujajo smešno nizko ceno za drago ali redko
trgovsko blago.
− V takšnih primerih ZBS svetuje uporabnikom
plačilnih storitev, da omenjene goljufive dopise in
telefonske klice prezrete, v primeru prejete
goljufive elektronske pošte pa, da:
− ne odpirate in ne odgovarjate na pošto neznanega
pošiljatelja,
− ne odpirate priponk in povezav v elektronski pošti
neznanega pošiljatelja,
− sporočilo nemudoma pobrišete.
Ne skušajte se odjaviti s seznama prejemnikov
sumljivega sporočila, ki ste ga prejeli, saj boste na ta
način potrdili, da je vaš elektronski naslov veljaven.
Zaradi možnih zlorab bodite pri pošiljanju denarja zelo
previdni. WesternUnion namreč ni namenjen plačilu
blaga in storitev. Denar nakazujte samo osebam, ki
jih dobro poznate. Združenje bank Slovenije svetuje,
da se pred izvedbo nakazila posvetujete s svojo banko
oziroma hranilnico.
V primeru dvoma ali sumljivega telefonskega klica,
navadne pošte ali e-poštnega sporočila se lahko
obrnete na urad za varstvo potrošnikov. Če ste žrtev
goljufije, dogodek prijavite policiji in vaše obvestilo
pošljite na spoof@westernunion.com.
Vir: Združenje bank Slovenije

OSEBNI RAČUNI ZA POSLOVNE
NAMENE
Pojasnilo Združenja bank Slovenije
Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki
opravlja dejavnost, obvestiti banko in FURS, da
osebni račun uporablja za poslovne namene.
Ponudba različnih vrst plačilnih računov je v domeni
poslovne politike vsake posamezne banke oziroma
hranilnice (v nadaljevanju banke). Nekatere od njih
imajo v svoji ponudbi tudi t.i. osebni račun, ki se lahko
uporablja tudi za poslovni namen, vendar ne vse, zato
se lahko zgodi, da vam banka ne bo mogla odpreti
računa, ki bi ga lahko uporabljali tudi za poslovni
namen.
S spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
(ZPlaSSIED) se je razširil Register TRR in sicer se je
pri osebnih računih dodalo polje uporabnik ter
matična številka. Ta razširitev omogoča poročanje
osebnega računa, ki se uporablja za poslovne namene
in je javno objavljen v Registru TRR z oznako »A«. V
primeru, da se podjetnik odloči en (skupni) račun:
− je račun javno objavljen na spletni strani AJPES
(enako kot poslovni račun),
− zasebne transakcije razkrije računovodskemu
servisu in FURS,
− v banki uporablja le produkte, ki so namenjeni
fizičnim osebam.
Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki
opravlja dejavnost, obvestiti banko, da osebni račun
uporablja za poslovne namene. Za fizične osebe s
statusom kmeta, ki so status pridobile skladno s
Zakonom o kmetijskih zemljiščih in fizične osebe, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo skladno z Zakonom
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter niso
vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES,
zakonska obveza, da sporočijo bankam, da
transakcijski račun fizične osebe uporabljajo za
opravljanje dejavnosti, ne velja.
Združenje bank Slovenije izpostavlja prednosti
uporabe dveh transakcijskih računov za podjetnike:
− knjigovodsko ločevanje osebnih in poslovnih
izdatkov, ki zmanjšuje delo in stroške
računovodskega servisa,
− osebne transakcije ne bodo razkrite FURS
− na spletni strani AJPES je javno objavljen
transakcijski račun za poslovno dejavnost,
transakcijski račun za osebne namene pa je
predmet varovanja osebnih podatkov.
Kakšen transakcijski račun banke podjetniku odprejo,
je poslovna odločitev vsake posamezne banke
oziroma je predmet dogovora med njo in
podjetnikom.
Vir: Združenje bank Slovenije

ZAKONODAJA

OSEBNI RAČUNI ZA POSLOVNE
NAMENE
Pojasnilo Združenja bank Slovenije
Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki
opravlja dejavnost, obvestiti banko in FURS, da
osebni račun uporablja za poslovne namene.
Ponudba različnih vrst plačilnih računov je v domeni
poslovne politike vsake posamezne banke oziroma
hranilnice (v nadaljevanju banke). Nekatere od njih
imajo v svoji ponudbi tudi t.i. osebni račun, ki se lahko
uporablja tudi za poslovni namen, vendar ne vse, zato
se lahko zgodi, da vam banka ne bo mogla odpreti
računa, ki bi ga lahko uporabljali tudi za poslovni
namen.
S spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
(ZPlaSSIED) se je razširil Register TRR in sicer se je
pri osebnih računih dodalo polje uporabnik ter
matična številka. Ta razširitev omogoča poročanje
osebnega računa, ki se uporablja za poslovne namene
in je javno objavljen v Registru TRR z oznako »A«. V
primeru, da se podjetnik odloči en (skupni) račun:
− je račun javno objavljen na spletni strani AJPES
(enako kot poslovni račun),
− zasebne transakcije razkrije računovodskemu
servisu in FURS,
− v banki uporablja le produkte, ki so namenjeni
fizičnim osebam.
Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki
opravlja dejavnost, obvestiti banko, da osebni račun
uporablja za poslovne namene. Za fizične osebe s
statusom kmeta, ki so status pridobile skladno s
Zakonom o kmetijskih zemljiščih in fizične osebe, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo skladno z Zakonom
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter niso
vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES,
zakonska obveza, da sporočijo bankam, da
transakcijski račun fizične osebe uporabljajo za
opravljanje dejavnosti, ne velja.
Združenje bank Slovenije izpostavlja prednosti
uporabe dveh transakcijskih računov za podjetnike:
− knjigovodsko ločevanje osebnih in poslovnih
izdatkov, ki zmanjšuje delo in stroške
računovodskega servisa,
− osebne transakcije ne bodo razkrite FURS

− na

spletni strani AJPES je javno objavljen
transakcijski račun za poslovno dejavnost,
transakcijski račun za osebne namene pa je
predmet varovanja osebnih podatkov.
Kakšen transakcijski račun banke podjetniku odprejo,
je poslovna odločitev vsake posamezne banke
oziroma je predmet dogovora med njo in
podjetnikom.
Vir: Združenje bank Slovenije

DAVČNA OBRAVNAVA DARIL V
NARAVI
Pri obdavčitvi daril v naravi veljajo posebna pravila
tako z vidika davka od dohodkov fizičnih in pravnih
oseb kot tudi z vidika DDV. Pomembno je ugotoviti,
kdaj so darila obdavčena z davkom od dohodkov in
kdaj ne, saj na podlagi tega pripoznamo davčno
priznane stroške.
Akontacije dohodnine za darila
Primeri akontacije od darila v naravi v vrednosti:
− 200 € znaša davek 66,66 € (davčna osnova se
ugotovi tako, da se znesek danega obruti s
koeficientom 1,33333) in ga je potrebno plačati,
poročati in se všteva v letno davčno osnovo,
− 50 € znaša davek 16,66 €, o darilu je potrebno
poročati FURS-u, davka pa se ne plača, če je
prejemnik slovenski rezident, dohodek se všteva v
letno davčno osnovo,
− v vrednosti 40 € se davek ne obračuna, ne plača,
ne poroča in ne všteva v letno davčno osnovo.
Brezplačno dani proizvodi in storitve fizičnim osebam
se davčno obravnavajo kot drug dohodek (pri
zaposlenih pa kot boniteta). Če znaša vrednost darila
do 42 € oziroma vseh daril v letu 84 €, se darila ne
vštevajo v davčno osnovo. Darila višjih vrednosti se
obdavčijo po stopnji 25 %.

Zakon o davčnem postopku določa, da se davek ne
odtegne, če izračunan znesek akontacije dohodnine
ne presega 20 €. Praktično to pomeni, da za darila v
naravi do vrednosti 60 evrov oziroma davčne osnove
80 € akontacije davka ne odtegnemo in plačamo, o
dohodku pa je kljub temu potrebno poročati na
obrazcih Rek. Dohodek se tudi všteva v letno davčno
osnovo za dohodnino.
Obravnava daril z vidika DDV
Davčni zavezanec ima pravico, da odbije DDV, ki ga je
dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga
oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve
uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih
obdavčenih transakcij.
Če na primer davčni zavezanec že vnaprej ve, da bo
določeno blago ali storitev podaril kot darilo, lahko že
ob nabavi ne odbija DDV, zato mu tudi ob dobavi
darila ni treba obračunati DDV. Če pa je zavezanec
odbil DDV pri nabavi blaga ali storitev, ki jih bo podaril
naprej, mora ob podaritvi darila obračunati in plačati
DDV. Obveznost za obračun DDV nastane tisti dan, ko
je darilo dano; osnova za obračun DDV pa je lastna
cena podarjenega blaga oziroma storitve. Obveznost
za obračun DDV nastane tudi v primeru, če zavezanec
podari svoje proizvode oziroma storitve, pri
proizvodnji katerih je odbijal DDV.
V nekaterih primerih kljub odbitku DDV ob nabavi
darila pri podaritvi darila ni treba obračunati DDV. To
velja za naslednje primere:
− brezplačno dajanje poslovnih vzorcev kupcem ali
bodočim kupcem v razumnih količinah, če so v taki
obliki, da jih ni mogoče prodajati naprej;
− dajanje daril le občasno in ne istim osebam;
− dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja
dejavnosti davčnega zavezanca, pri čemer se za
darila manjših vrednosti štejejo darila, pri katerih
vrednost posameznega darila ne preseže 20 €.
Če so izpolnjeni vsi našteti pogoji, se DDV ob nabavi
podarjenega blaga ali storitve lahko odbije, pri
podaritvi darila pa ni treba plačati DDV. To velja tako
za darila, ki jih delodajalec podari svojim
delojemalcem ali njihovim družinskim članom, kakor
tudi za darila, ki jih davčni zavezanec podari svojim
poslovnim
partnerjem
in
družbenikom.
Pri
pogostitvah, na primer kosilih ali večerjah, pa davčni
zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
Prav tako pravice do odbitka DDV ne dajejo stroški, ki
se nanašajo na zasebno življenje delojemalca, na
primer stroški, povezani z zabavo, oddihom, športom
in rekreacijo.
Darila z vidik davka od dohodkov
Darilo, ki ga podari delodajalec na podlagi ali zaradi
zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu
delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, je
obdavčljivo po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) kot
boniteta. Boniteta je vsaka ugodnost v obliki
proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo
delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu

zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z
zaposlitvijo. Bonitete, ki jih delodajalec zagotovi v
korist delojemalca ali njegovega družinskega člana, se
štejejo kot dohodek iz delovnega razmerja in se tudi
na enak način obdavčujejo. Vključujejo tudi:
− uporabo osebnega vozila za zasebne namene;
− nastanitev;
− posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja
od tržne;
− popust pri prodaji blaga in storitev;
− izobraževanje
delojemalca
ali
njegovega
družinskega člana;
− zavarovalne premije in podobna plačila;
− pravico delojemalcev do nakupa delnic.

ZNIŽANJE DAVKOV OB KONCU LETA
Konec leta pregledujemo kakšno je bilo naše
poslovanje, kako visoko davčno osnovo bomo imeli,
kako jo lahko še znižamo.
Davčno osnovo lahko znižamo z davčno priznanimi
odhodki in davčnimi olajšavami.
Znižanje davčne osnove z davčno priznanimi
odhodki:
− zahvalite se zaposlenim za dobro opravljeno delo z
nagrado, božičnico, stimulacijo ali zabavo
(dohodninska obravnava posamezne vrste izplačila
je različna, z davčnega vidika pa je strošek davčno
priznan, v kolikor je dohodek predmet obdavčitve
po Zakonu o dohodnini);
− v decembru obdarite otroke zaposlenih (za davčno
priznan odhodek se šteje darilo otroku zaposlenega
do dopolnjenega 15 leta, dano v mesecu
decembru, pri čemer vrednost darila ne sme
presegati 42 eur);
− pogostite in obdarite poslovne partnerje (odhodki
so davčno priznani le v višini 50%);
− postanite sponzor (namenite sredstva športnim
organizacijam in hkrati oglašujte podjetje);
− pripoznajte odhodke za vlaganja v opredmetena
osnovna sredstva, katerih posamična vrednost ne
presega 500 €, takoj ob prenosu v uporabo;
− oblikujte rezervacije za dana jamstva ob prodaji
proizvodov ali opraviti storitev, za reorganizacijo,
za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za
pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine
ob upokojitvi (rezervacije so davčno priznan
odhodek v višini 50% oblikovanega zneska oziroma
v višini 100% za rezervacije, ki jih morate
oblikovati skladno s SRS in niso naštete);
− oslabite zaloge (le če knjigovodska vrednost
presega čisto iztržljivo vrednost);
− opravite oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev
(le
če
knjigovodska
vrednost
presega
nadomestljivo vrednost).
Znižanje davčne osnove z olajšavami:
− olajšava za investiranje v raziskave in razvoj
Olajšava se prizna v višini 100% vlaganj. Olajšavo
za vlaganje v raziskave in razvoj lahko uveljavljajo

zavezanci, ki vlagajo v notranje raziskovalnorazvojne dejavnosti oz. v nakup raziskovalnorazvojnih storitev. Zahteva se skrbno vodenje
dokumentacije za posamezen projekt (poslovni
načrt). Predlagam pazljivost, saj FURS izvaja
skrbne preglede zavezancev, ki so v preteklosti
uveljavljali tovrstno olajšavo.
− olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena
sredstva
Davčno osnovo lahko znižamo za vlaganja v
opremo in neopredmetena sredstva, razen
investicij v pohištvo in pisarniško opremo in
motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na
hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni
ali električni pogon in avtobusov in tovornih
motornih vozil z motorjem, ki ustreza EURO VI,
investicij v dobro ime in stvarne pravice na
nepremičninah ter podobne pravice. Olajšava se
prizna v višini 40% investiranega zneska.
− olajšave za zaposlovanje
Olajšava za novo zaposlitev za nedoločen čas,
osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je
bila vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo
prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS
za zaposlovanje in v zadnjih 24 mesecih ni bila
zaposlena pri zavezancu ali njegovi povezani
osebi. Zavezanec v davčnem obračunu uveljavlja
45% plače te osebe, za prvih 24 mesecev
zaposlitve.
Prav tako se olajšava prizna zavezancu, ki
zaposluje invalida po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
invalidov. Višina olajšave: 50% plače invalida,
70% plače invalida s 100% telesno okvaro in
gluho osebo in 70% plače za invalide nad
predpisano kvoto (invalidnost ne sme biti
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
pri istem delodajalcu).
− olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju
Olajšavo lahko koristi zavezanec, ki sprejme
vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za
izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju. Olajšava se določi v višini plače te
osebe, vendar ne več kot 20% povprečne mesečne
plače v RS za vsak mesec izvajanja praktičnega
dela
posamezne
osebe
v
strokovnem
izobraževanju.
− olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje
Delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po
pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja
delno ali v celoti plačuje premije v korist
delojemalcev
zavarovancev
izvajalcu
pokojninskega načrta s sedežem v RS ali državi
članici EU, lahko koristi olajšavo za prostovoljno
dodatno
pokojninsko
zavarovanje.
Višina

olajšave: 24% obveznih prispevkov za PIZ in ne
več kot 2.819,09 EUR.
− donacije
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
za znesek izplačil v denarju in v naravi za
humanitarne,
invalidske,
socialnovarstvene,
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
zdravstvene, ekološke, športne, religiozne namene
in druge splošno koristne namene v višini 0,3%
obdavčenega prihodka v davčnem letu.
Dodatno olajšavo v višini 0,2% obdavčenega
prihodka v davčnem letu je možno uveljaviti za
izplačila za kulturne namene in izplačila
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v
javnem interesu za te namene.

POSEBNA DAJATEV ZA ODJAVLJENA
VOZILA
Lastnike motornih vozil v prihodnjem letu čaka nekaj
sprememb. Če so oziroma bodo motorno vozilo
odjavili, bodo morali od 1.aprila 2019 vsako leto
plačevati posebno dajatev, in sicer deset let od zadnje
odjave vozila.
Po določbah Zakona o dajatvah za motorna vozila
(ZDajMV) Ur.l.54/2017, se bo dajatev plačevala za
odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz
blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
trikolesne mopede. Dajatve za odjavljeno vozilo ne
bodo plačevali lastniki starodobnikov niti lastniki
odjavljenih vozil, ki bodo vozilo predali v razgradnjo v
skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova
registrirali.
Obveznost plačila dajatve prvič nastane po preteku
enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na
datum odjave. Dajatev za odjavljeno vozilo bodo
morali lastniki plačevati deset let od zadnje odjave
vozila.
V primeru, da bodo lastniki vozilo v tem času znova
registrirali, pa bo rok začel znova teči ob naslednji
odjavi vozila.
Dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1.
aprila 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega
odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik
odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na
drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za
plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot
prejšnji. Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja
v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer
se opravlja registracija vozil: pooblaščeni izvajalci,
tehnični pregledi in upravne enote. Dajatev za
odjavljeno vozilo ne omogoča nobenih izjem ali
oprostitev za plačilo.
Dajatve ne bodo plačali lastniki odjavljenih vozil, če
bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o
varstvu okolja ali znova registrirali. Dajatve tudi ne
bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega
pooblastila predložili:

− potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila
izdano v eni od držav članic EU
− policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo
odjavljeno vozilo ukradeno;
− dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi
− izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa
vozila iz carinskega območja EU
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in
prostor ter Direkcija RS pozivajo lastnike odjavljenih
vozil, ki so bili odjavljeni od 1. aprila 2018 dalje, da

pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in
da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status
vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo
dajatve za odjavljeno vozilo.
Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini
25% letne dajatve, ki je za tako vozilo določena v 7.
členu Zakona o dajatvah za motorna vozila, glede na
podatke iz evidence registriranih vozil, brez
upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne
dajatve, vendar ni manjša kot 25 €.

INFORMACIJE

HITRO RASTOČA PODJETJA V
SLOVENIJI 2013-2017
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil
seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2013-2017.
Od skupaj vključenih 122.942 podjetij je hitro rastočih
podjetij 5.366, število podjetij, ki ohranjajo hitro rast
iz preteklih let je 275. Hitro rastoča podjetja
predstavljajo 4,4 % vseh gospodarskih subjektov,
zaposlujejo 17,2 % vseh delavcev v državi (98.299) in
so dosegla 21,1 mrd evrov čistih prihodkov od
prodaje.
Število hitro rastočih podjetij (HRP) v obdobju
2013-2017 po velikosti
HRP

velikost

število
podjetij

mikro

113.918

2.921

54,4

2,6

majhna

7.687

2.123

39,6

27,6

srednja

962

261

4,9

27,1

velika

375

61

1,1

16,3

122.942

5.366

100,0

4,4

SKUPAJ

število

HRP / št. podjetij v
%
delež v %

Po podatkih AJPES je na območju občin Idrija in
Cerkno za obdobje 2013-2017 ( poslovnih subjektov,
ki oddajajo letna poročila) je med 785 subjekti 27 hitro
rastočih podjetij s 303 zaposlenimi, ki so leta 2017
ustvarili 121 mio € prihodkov in 5,3 mio € čistega
dobička. Med temi je 15 mikro podjetij, ki imajo
povprečno manj kot 5 zaposlenih.
HRP

Občina

Število
subjektov

število

delež v %

HRP / št. subjektov
v%

CERKNO
IDRIJA
SLOVENIJA

203
582
122.942

11
16
5.366

0,2
0,3
100

5,4
2,7
4,4

Seznam (abecedni) hitro rastočih podjetij v
obdobju 2013-2017 v občinah Idrija in Cerkno
Naziv

Ulica

Kraj

013 PRODAJNO SERVISNI CENTER, d.o.o. Arkova ulica 13

Idrija

ALMAT OBDELAVA KOVIN, d.o.o.

Godovič 111

Godovič

B L T INŽENIRING - MARKETING PROIZVODNJA d.o.o. IDRIJA
BISER TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ d.o.o.
CERKNO

Ulica Sv.
Barbare 6
Ravne pri
Cerknem 46

EUROMOG GABRIJEL KAVČIČ s.p.

Lome 28

EUROTIR TRANSPORT IN LOGISTIKA
ALJOŠA LAPAJNE s.p.
GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA, GEOLOŠKE
RAZISKAVE IN PROJEKTIRANJE
GOSTILNA IN PIZZERIJA PR' ŠTRUKLU,
BOŠTJAN RAZTRESEN, s.p.
GOZDARSTVO RUPNIK GREGOR RUPNIK
s.p.
IZDELAVA POLIETILENSKIH VREČK
MLAKAR JOŽKO s.p.

Slovenska cesta Spodnja
21
Idrija
Prešernova
Idrija
ulica 2

Idrija
Cerkno
Črni vrh

Platiševa ulica 1 Cerkno
Črni Vrh 27D

Črni vrh

Šebrelje 13

Cerkno

KARTONAŽA ALIČ IDRIJA d.o.o.

Gorska pot 14

Idrija

KASKADER d.o.o. ZAHTEVNA TERENSKA
DELA
KENDALES STORITVE IN TRGOVINA
d.o.o.
KIM KOVINOSTRUGARSTVO IN
MARKETING d.o.o. IDRIJA
KOLEKTOR KOLING INŽENIRING,
INSTALACIJE, PROIZVODNJA d.o.o.
KUR-ANT PREVOZI, STORITVE,
POSREDNIŠTVO ANDREJ TUŠAR s.p.
L.O.S. CERKNO PROIZVODNJA OROŽJA
IN STRELIVA d.o.o.
LESARSTVO DARKO GATEJ s.p.

Spodnja
Kanomlja 66
Dolenji Novaki
16A
Triglavska ulica
21

Spodnja
Idrija

Arkova ulica 43

Idrija

Reka 1A

Cerkno

LIVARSTVO KAVČIČ d.o.o., IDRIJA

Dole 15A

Idrija

MB.CNC ORODJARSTVO d.o.o.

Laznica 18

Cerkno

MOČNIK d.o.o. TRGOVINA Z
NEŽIVILSKIMI PROIZVODI NOVAKI
PO TRANSPORT d.o.o. TRANSPORT IN
TRGOVINA SPODNJA IDRIJA
PTGM PREVOZI IN TEŽKA GRADBENA
MEHANIZACIJA SREČKO VONČINA s.p.

SVMK, SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE,
MONTAŽA, KLIMATIZACIJA, d.o.o.

Dolenji Novaki
28
Spodnja
Kanomlja 69
Gorenja
Kanomlja 23
Cerkljanski Vrh
16
Partizanska
ulica 23

TINCK INŽENIRING d.o.o.

Poče 11

Cerkno

ŽAGA RUPNIK, RAZREZ IN TRGOVINA Z
LESOM, d.o.o.

Dole 20

Idrija

STOTNKAR, OBDELAVA KOVIN, d.o.o.

Platiševa ulica
37
Gor.Novaki 27B

Cerkno
Idrija

Cerkno
Cerkno

Cerkno
Spodnja
Idrija
Spodnja
Idrija
Cerkno
Idrija

POROČANJE SKLADU O PODELJENIH
ŠTIPENDIJAH
Štipenditorji morajo vsako leto redno poročati
o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo.
Štipenditorji morajo Javnemu, štipendijskemu,
razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu
Republike Slovenije poročati o podeljenih štipendijah.
Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije.
Rok oddaje podatkov za šolsko oziroma študijsko leto
2018/2019 je 31. 12. 2018.
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine,
izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse
druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma
študijskem letu 2018/2019 vsaj enega štipendista.
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop
je potreben ustrezen certifikat.
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto
2018/2019 je 31. 12. 2018.
Informacije: na spletni strani sklada, tel. 01 43 45 882
ter na e-naslovu porocanje@sklad-kadri.si.

ZAPOSLOVANJE DRŽAVLJANOV IZ
SRBIJE
Slovenija in Srbija sta podpisali sporazuma o
zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji.
S podpisom sporazuma se odpravljajo nekatere
birokratske ovire pri zaposlovanju srbskih državljanov
v Sloveniji.
Potrebe slovenskega gospodarstva v nekaterih
panogah, kot je denimo turizem, v zadnjih letih
presegajo zmožnosti našega trga delovne sile.
Dobre izkušnje so se pokazale s podobnim
sporazumom, ki ga je Slovenija sklenila z Bosno in
Hercegovino, zato se pričakuje, da se bo tudi zaradi
poenostavljenih in bolje urejenih formalnih postopkov,
do konca leta v Sloveniji zaposlilo okoli 4000
državljanov Srbije, kar bo pomenilo tretjino več kot
lansko leto.
S sklepanjem bilateralnih sporazumov Slovenija
proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb
po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega
gospodarstva in demografske kazalce v prihodnjem
desetletju.
Sporazum o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije
določa ključne elemente, kot so pogoji in obseg
zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoje in
postopke za izdajo delovnih dovoljenj in obveznosti in
dolžnosti delodajalcev in delavcev.

NADOMESTILO ZA NEPORABLJEN
DOPUST
Če delavec do poteka delovnega razmerja ni
mogel izkoristiti vseh dni dopusta, mu mora
delodajalec po novi sodbi Sodišča EU, izplačati
nadomestilo
Ali poskrbite, da vaš zaposleni pred odhodom izkoristi
letni dopust? Sodišče Evropske unije v Luksemburgu

je namreč odločilo, da je delavec upravičen do izplačila
nadomestila za neizrabljen letni dopust, tudi če zanj
ne zaprosi. Če pa delodajalec dokaže, da delavec po
tem, ko je imel pravico do plačanega letnega dopusta
dejansko možnost uveljaviti, tega ni storil namerno in
ob poznavanju posledic neuveljavljanja, delavec to
pravico izgubi in v primeru prenehanja delovnega
razmerja s tem izgubi tudi denarno nadomestilo.
Dokazno breme je na strani delodajalca
Sodba Sodišča EU temelji na dveh primerih iz Nemčije:
pri prvem je pripravnik opravljal pripravništvo v okviru
usposabljanja za pravne službe v mestu Berlin, nato
pa se je odločil, da plačanega letnega dopusta ne bo
izrabil in je ob koncu pripravništva zaprosil za denarno
nadomestilo, ki pa gaje delodajalec zavrnil; pri
drugem pa je nemška raziskovalna institucija dva
meseca pred prenehanjem delovnega razmerja
zaposlenega pozvala, naj izrabi preostanek dopusta, a
mu pri tem ni naložila, kdaj naj ta dopust izrabi zaposleni je izrabil le dva dneva dopusta, za
neizrabljene dni pa je zaprosil za plačilo, kar so
zavrnili. Sodišče EU je razsodilo, da pravo Unije
nasprotuje temu, da delavec samodejno izgubi plačani
letni dopust, do katerega je bil upravičen na podlagi
prava Unije, s tem pa tudi pravico do denarnega
nadomestila za neizrabljen dopust, le zato, ker za
dopust ni zaprosil pred prenehanjem delovnega
razmerja. Kot pojasnjujejo na sodišču, ti pravici lahko
ugasneta le, če je delodajalec delavcu zlasti s tem, da
ga je ustrezno poučil, dejansko omogočil pravočasno
izrabiti dopust, kar pa mora dokazati delodajalec. Če
delodajalec to dokaže, pa pravo Unije ne nasprotuje
temu, da ta delavec to pravico izgubi in da v primeru
prenehanja delovnega razmerja s tem izgubi tudi
denarno nadomestilo za neizrabljen plačani letni
dopust, še dodajajo na sodišču.
Do zdaj v Sloveniji možnost izplačila le ob
objektivnih razlogih
V Sloveniji so pravice dopusta urejene v zakonu o
delovnih razmerjih (ZDR-1). Med drugim v 164. členu
zakon določa, daje izjava, s katero bi se delavec
odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna.
Prav tako je neveljaven tudi sporazum, s katerim bi se
delavec in delodajalec dogovorila o denarnem
nadomestilu za neizrabljen letni dopust, razen ob
prenehanju delovnega razmerja.
Dosedanja sodna praksa višjega delovnega in
socialnega sodišča je določila, da je delavec upravičen
do nadomestila za neizrabljen letni dopust le ob
prenehanju delovnega razmerja, če dopusta do
poteka pogodbe o zaposlitvi objektivno ni mogel
izrabiti (zaradi bolniške, smrti ali zato, ker seje z
delodajalcem dogovoril, da bo do poteka
odpovednega roka delal, saj mora uvesti novega
delavca in podobno). Če pa delavec izrabe letnega
dopusta sam ni zahteval, čeprav je vedel, da ga ima
in na delodajalčevi strani ni bilo razlogov za neizrabo

(torej bi mu ga odobril), pa je delavec izgubil pravico
izplačila nadomestila.
Delavcem bo treba enostransko odrediti
koriščenje letnega dopusta
Nova razlaga Sodišča EU pomeni, da je delavec
upravičen do izplačila nadomestila za neizrabljen letni
dopust, četudi zanj ne zaprosi. Do sedaj je bil do
izplačila upravičen le, če ga objektivno ni mogel
izrabiti. Širša razlaga lahko pomeni dodatno možnost
delavcev, da bodo ob prenehanju delovnega razmerja
nekaj zaslužili, na drugi strani pa to pomeni višji
strošek za delodajalca. Tako zdaj delodajalcem ne bo
preostalo drugega, kot da delavcu v času
odpovednega roka enostransko odredijo koriščenje
letnega dopusta. Če tega ne bodo storili, ga bodo
morali po prenehanju delovnega razmerja izplačati.
Tudi v primeru smrti delavca je treba
neizrabljen dopust izplačati.
Sodišče EU je objavilo sodbo še v dveh primerih iz
Nemčije, ko so dediči zahtevali plačilo denarnega
nadomestila za neizrabljene dni dopusta pokojnika, pa
sta delodajalca to zavrnila. Sodišče EU je potrdilo, da

v skladu s pravom Unije pravica delavca do plačanega
letnega dopusta z njegovo smrtjo ne ugasne in lahko
dediči pokojnega delavca zahtevajo denarno
nadomestilo za plačani letni dopust, ki ga ta delavec
ni izrabil. »Če nacionalno pravo tako možnost
izključuje in torej očitno ni v skladu s pravom Unije,
se lahko dediči neposredno sklicujejo na pravo Unije,
in sicer tako v razmerju do delodajalca, ki je organ
javne oblasti, kot tudi v razmerju do delodajalca, ki je
zasebni subjekt,« so na sodišču zapisali v sporočilu za
javnost. Ob tem še dodajajo, da pravica do denarnega
nadomestila za letni dopust mora torej postati del
premoženja delavca, zato se zaradi smrti delavca ne
more retroaktivno izvzeti iz navedenega premoženja
in s tem tistim, na katere to premoženje preide z
dedovanjem, onemogočiti, da ta premoženjski del
pravice do plačanega letnega dopusta dejansko
uživajo.

RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE
SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH
NASTOPOV NA MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI V LETIH 20192022
Javni razpis za sofinanciranje individualnih
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022
Javna agencija Spirit Slovenija je 16.11.2018 in na
svojih spletnih straneh objavila javni razpis za
sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.
Predmet
javnega
razpisa
je
sofinanciranje
predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi
okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP ( mikro,
malih in srednjih podjetij).
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov,
storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti,
povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s
tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in
stopnjo internacionalizacije podjetij.
Upravičeni stroški se izračunajo na podlagi formule za
izračun višine standardnega stroška za m2 najetega
razstavnega prostora na sejmu. Iz sklada se financira
do 70% upravičenih stroškov.
Roki za oddajo vlog za sejemske nastope, ki bodo
zaključeni do vključno 4.9.2019 so:
− 7.1.2019 - obdobje upravičenih stroškov in
izdatkov: od 1.1.2019 do 30.9.2019

− 15.5.2019 (od 17.4.2019 do 15.5.2019)
Seznam sejmov v posamezni državi je objavljen na
spletni strani z bazami sejmov.
Dodatne informacije in svetovanje: Matjaž Rovan, tel:
01 5309 828, e-mail: matjaz.rovan@spiritslovenia.si
Več o javnem razpisu je spletni strani
www.spiritslovenia.si.

SKUPINSKE PREDSTAVITVE NA
MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI
SPIRIT Slovenija je objavila seznam skupinskih
predstavitev
slovenskega
gospodarstva
na
mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo organizirala v
letu 2019. Potekale bodo na kar 12 mednarodnih
sejmih v tujini, od tega treh s področja
lesnopredelovalne industrije.
Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na
izbranih sejmih v tujini SPIRIT Slovenija, javna
agencija, izvaja na podlagi izraženega interesa
gospodarstva.
Z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega
gospodarstva podjetjem je omogočena večja
prepoznavnost v okviru sejemskih predstavitev in
nižji stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.
V okviru razpisa SPIRIT omogoča:
− zakup neopremljenega razstavnega prostora,
− tehnične priključke za potrebe delovanja skupinske
stojnice,
− vpis razstavljavcev v sejemski katalog,
− organizacijo sejemske predstavitve.

SKUPINSKE PREDSTAVITVE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
NA SEJMIH V TUJINI V LETU 2019
NAZIV
PODROČJE
TERMIN
MESTO /
SEJMA
DRŽAVA
IMM
Sejem pohištvene
14. - 20.
Köln Nemčija
industrije
januar
2019
ARAB
Sejem medicinske
28. - 31.
Dubaj
HEALTH
opreme in farmacije
januar
Združeni
2019
Arabski Emirati
IDEX
Sejem obrambne
17. - 21.
Abu Dhabi
industrije in varnosti
februar
Združeni
2019
Arabski Emirati
MADE EXPO
Sejem gradbeništva
13. - 16.
Milano Italija
in energetsko varčne marec
gradnje
2019
TUTTOFOOD Sejem prehrambne
6. - 9. maj
Milano Italija
industrije
2019
MOULDING
Sejem orodjarstva in
21. - 24.
Stuttgart
EXPO
kovinsko
maj 2019
Nemčija
predelovalne
industrije
TRANSPORT
Sejem transporta in
4. - 7.
München
LOGISTIC
logistike
junij 2019
Nemčija
CeBIT
Sejem IKT
24. - 28.
Hannover
junij 2019
Nemčija
MAISON &
Sejem oblikovanja in
6. - 10.
Pariz Francija
OBJET
interjerjev
september
2019
ANUGA
Sejem prehrambne
5. - 9.
Köln Nemčija
industrije
oktober
2019
METSTRADE
Sejem opreme za
19. - 21.
Amsterdam
navtično industrijo
november
Nizozemska
2019
AF - L
Sejem domače in
december
Milano Italija
'ARTIGIANO
umetnostne obrti
2019
IN FIERA

Celoten seznam skupinskih predstavitev gospodarstva
v letu 2019 je objavljen na
https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/nase_storitve/sejmi_3938.aspx.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN –
MOJSTRSKEGA IZPITA
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS je podaljšal razpis za sofinanciranje šolnin, s
katerim želijo povečati vključenost v vseživljenjsko
učenje odraslih. Pogoj za kandidiranje na razpisu je
dvig izobrazbene ravni.
Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je
lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ
2.500 €.
Informacije in razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani zavoda.
Informacije: e-pošta: dir@sklad-kadri.si, tel. 01 434
58 76.

Odpiranje vlog bo potekalo vsak drugi torek v mesecu
do 30.9.2022.
Sodelujete lahko tudi vsi tisti, ki ste se od 1.1.2014
prijavili in uspešno zaključili mojstrski izpit ali druge
zgoraj navedene izobraževalne programe.

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM
MESTU
Zavod za zaposlovanje RS je 3.12.2018 objavil novi
javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri
delodajalcih.
1. Usposabljanje na delovnem mestu (UDM), kamor
se lahko vključijo
− brezposelni, starejši od 50 let, prijavljeni v
evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece,
− brezposelni v starosti 30 let in več, ki so
prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 12
mesecev ali pa imajo končano največ
osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) in so
prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3
mesece,
− kot tudi tisti, ki se vključujejo na trg dela po
zaključenem programu socialne aktivacije
oziroma so v določenem obdobju v večjem delu
zastopani v evidenci brezposelnih.
2. Usposabljanje na delovnem mestu za mlade (UDM
– mladi)
V UDM – mladi se lahko vključijo mlajši od 30 let,
ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci
brezposelnih.
Usposabljanje kandidatov lahko traja dva ali tri
mesece, brez delovnega razmerja, pod vodstvom
mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.
Delodajalcem za izvedeno usposabljanje Zavod
povrne upravičene stroške. Za dvomesečno
usposabljanje Zavod povrne 370 € in za trimesečno
usposabljanje 493 € za udeleženca. Delodajalcem iz
določenih sektorjev, opredeljenih v javnem povabilu,
Zavod povrne dejanski strošek zdravniškega pregleda
udeleženca.
Rok: od 7. 12. 2018 do razdelitve sredstev oziroma
najkasneje do 31. 5. 2019.
Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko
na portalu za delodajalce.
Informacije: spletna stran zavoda

IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA
SREČANJA
BREZPLAČNI PEDAGOŠKOANDRAGOŠKI SEMINAR
V okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport »Usposabljanje mentorjev za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe« OZS izvaja

brezplačne pedagoško-andragoške seminarje, na
katere so vabljeni:
− kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoškoandragoški del mojstrskega izpita,
− kandidati za mentorje dijakom,
− vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za
uspešno
komuniciranje,
motiviranje
in

usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih
kadrov.
Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti
mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za
kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih
poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično
usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih
šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter
ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega
usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).
Vsebinska področja so:
− psihološke osnove učenja,
− načrtovanje in izvajanje učnega procesa,
− metodika praktičnega izobraževanja,
− spremljanje in preverjanje učnih rezultatov.
OZS bo tudi v letu 2019 izvajala brezplačne seminarje
in sicer na naslednjih lokacijah:
− OOZ Sežana, 4., 5. in 11. februar 2019
− OOZ Novo mesto, 4., 5. in 11. marec 2019
− OOZ Škofja Loka 8., 9. in 15. april 2019
− OOZ Maribor 6., 7 in 13. maj 2019
− OZS Ljubljana 9., 10. in 16.september 2019
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim
kandidatom
želi
OZS
omogočiti
pridobitev
usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo
učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s
praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v
srednjem poklicnem,
strokovnem in višjem
strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s
tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega
izpita. Med številnimi udeleženci OZS kot do sedaj
pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in
kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobe potrebno
pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo
učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce,
kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki
meri pripravili na 4.del mojstrskega izpita.
Informacije: Suzana Kljun, tel.01 583 05 74 ali enaslov suzana.kljun@ozs.si
Prijave: do zasedbe prostih mest na OZS, e-pošta:
suzana.kljun@ozs.si ali na naslov: OZS, Celovška 71,
1000 Ljubljana. Prijavne obrazce dobite na OOZ Idrija
ali na spletni strani OOZ Idrija prijavnice.
Število mest na vsakem usposabljanju je
omejeno, zato vabljeni, da se na brezplačne
seminarje za mentorje prijavite čimprej.

OBISK TEHNOLOŠKEGA
KONZULTANTSKEGA CENTRA (TKC)
IN INŠTITUTA ZA KOVINSKE
MATERIALE IN TEHNOLOGIJE (IMT)
Sekcija kovinarjev pri OZS in Odbor za znanost in
tehnologijo organizirata v četrtek 13.12.2018 za člane
obisk Tehnološkega konzultantskega centra (TKC) in
Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT)

Program:
− ob 12.uri Predstavitev in ogled TKC Litostrojska
cesta 60, Ljubljana)
− 13.30 Vožnja od TKC do IMT
− ob 14.uri
uvodna predstavitev in ogledi
laboratorijev IMT, Lepi pot 11, Ljubljana)
− ob15.30 Kratki B2B sestanki (IMT)
Tehnološki konzultantski center d.o.o. (TKC)
deluje kot podporni center predvsem orodjarski
industriji in tudi drugim na področju sanacije
poškodovanih strojnih elementov z varjenjem.
Varjenje po vseh obločnih postopkih in plamensko
varjenje nudijo s kvalitetnimi aparati in varilci.
Specializirani so za varjenje orodnih jekel, varijo pa
tudi druge zahtevne materiale, na primer barvne
kovine, sivo litino, nodularno litino pa vse do titana.
Varjenje po obločnih postopkih so dopolnili tudi z
laserskim varjenjem, ki ga izvajajo z desetimi aparati
nemškega in švicarskega porekla. Kvaliteto laserskega
varjenja in drugih postopkov nadgrajujejo s pomočjo
lastnega metalurškega laboratorija, ki nudi vrsto
storitev s področja porušnih in neporušnih preiskav.
Storitve laboratorija jim omogočajo kontrolo kvalitete
laserskih varov. Sami izdelujejo tudi žice za varjenje,
saj le z njimi lahko dosegajo želeno kvaliteto svojih
varov, te pa nudijo tudi trgu. Več o TKC:
http://www.tkc.si/
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
(IMT) je javni raziskovalni zavod, ki prvenstveno
raziskovalno in pedagoško deluje na področju
kovinskih materialov in tehnologij. Primarna naloga
inštituta je ustvarjanje novega znanja predvsem na
področju metalurgije, jeklarstva, aluminija, kovinskih
materialov, orodjarstva in kovinsko predelovalne
industrije,
dodajnih tehnologij, biomaterialov,
kompozitov, nanoznanosti in nanotehnologije,
ekotehnologije, vakuumske tehnike, metrologije tlaka
ter recikliranja in varstva okolja. Sekundarna naloga
pa je prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za
potrebe proizvodnih gospodarskih družb, termo in
nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti
življenja
in
trajnostnega
razvoja.
Središče
raziskovanja na inštitutu poteka na področju kovinskih
materialov kot so jekla, nikljeve superzlitine,
aluminijve zlitine in ostali kovinski materiali,
namenjeni težkim pogojem uporabe. Več o IMT:
https://www.imt.si/
Spletna prijava: obvezna prijava do 6.12. 20148 oz.
do
zapolnitve
prostih
mest
na
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001OTHdHUAX

Udeležba je brezplačna.

SEKCIJE
GOSTINCI
Obratovalni čas gostinskih obratov pred
prazniki
Veliko gostinskih obratov ima prijavljen obratovalni
čas do 22.00 ali pa 23.00 ure. Ker pa smo ravno pred
obdobjem različnih praznikov in praznovanj
(martinovanje, novoletni prazniki), pa bi gostinci
obratovanje želeli kakšen dan tudi podaljšati, sklicujoč
se na določbo Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljevanju Pravilnik), ki v 17. členu določa tudi
obratovanje gostinskih obratov pred prazniki in ob
drugih izrednih priložnostih in sicer pravi: »Gostinec
lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega
organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas
na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob
drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo
pristojnega organa občine. To soglasje se lahko
nanaša tudi na več priložnosti hkrati.«
Prazniki v Republiki Sloveniji so določeni z Zakonom o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
Pri tem opažamo, da ni vsem gostincem jasna
razmejitev med prazniki in dela prostimi dnevi, zato je
torej potrebno poudariti, da določba Pravilnika velja

zgolj za praznike, ne pa tudi za dela proste dneve
(Božič - 25. 12. je na primer dela prost dan in ne
praznik, Novo leto – 1. 1. pa je praznik).
Gostinec lahko torej v teh primerih na dan pred
praznikom in ob pustovanju ter martinovanju (vsakič
po enkrat) posluje dalj kot traja obratovalni čas, ki ga
ima določenega.
Vir: TIRS

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
PROGRAM 2019
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, 2. februarja 2019 ob 8. 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: obvezna je pisna prijava po pošti, faksu na
št. (05) 37 34 754 ali skenirano po e-pošti na naslov
ivica.podgornik@ozs.si. Prijavnico dobite na zbornici.

PRISPEVKI IN DAVKI
PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA
PODJETNIKA
Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov
Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu določena
glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki nimajo plač,
plačujejo prispevke od osnove, od katere plačujejo
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Do 15. dne v
mesecu pa morajo preko sistema eDavki davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem
obrazcu (OPSVZ), oziroma se obračun šteje za
predložen na osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV,
ki ga pripravi FURS.
Minimalna osnove za plačilo prispevkov
Do konca leta 2017 je veljalo prehodno obdobje in je
bila osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in zaposlovanje
919,10€ (58 % povprečne plače v Sloveniji 2016 x
1.584,66€).
Osnova za vse prispevke za socialno varnost za leto
2018 je 60 % povprečne plače za leto 2017 je osnova
976,17 € (60 % povprečne plače v Sloveniji 2017 x
1.626,95€).

Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje
od februarja 2018 dalje so v višini 372,91€, najvišji
pa 2.175,23€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2017 = 3,5 x
1.626,95€).
Če želi samozaposleni zavezanec plačevati prispevke
od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je
določena na podlagi doseženega dobička, to stori
tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ obrazcu, v
polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od
katere želi prispevke plačevati. Posebno obvestilo
davčnega organa o zvišanju zavarovalne osnove ni
potrebno.
Zasebniki plačajo prispevke na prehodni račun:
− akontacijo dohodnine do 10. v mesecu,
− prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec,
− dajatve za zaposlene na dan izplačila plač,
Obrazec obračun prispevkov
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec
vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki
sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu
za pretekli mesec.

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA
PODJETNIKA - POPOLDANCI
Pavšalni prispevki za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za popoldanski s.p.
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
(popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju
navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo pavšalni
prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri
delu in poklicno bolezen in pavšalni prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
1. Od 1.1.2018 je višina pavšalnega prispevka za
zdravstveno zavarovanje v višini 34,37€ in sicer
8,59€ (povprečna plača oktober 2017 = 1.621,46€
x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 25,78€
(25% povprečne plače oktober 2017 = 1.621,46€
x 6,36%). Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne
glede na število dni opravljanja dejavnosti v
posameznem mesecu.
2. Od
1.4.2018 dalje je pavšalni prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,90€.
V primeru, da zavezanec v posameznem mesecu
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj kot
15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ.
Skupni pavšalni prispevki so 68,27€ (33,90€ +
34,37€), ki se jih plača na prehodni račun do 20. v
mesecu za pretekli mesec.
Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Prispevki PIZ
DPD - ZPIZ
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008
33,90€ od 1.4.2018
Prispevki ZZV
DPD - ZZZS
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004
34,37€ od 1.1.2018

Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek:

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
DPD
0110 0888 1000 030
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002
X,XX€

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci):
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :
Namen
Prejemnik:
TRR:
Sklic:
Znesek :

Prispevki PIZ
DPD
0110 0888 2000 003
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
33,90€ od 1.4.2018
Prispevek ZZV
DPD
0110 0888 3000 073
SI19 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996
34,37€ od 1.1.2018

Obračun prispevkov – oddaja obrazca v eDavke
Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki
opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so morali
zavezanci (popoldanci) prvič oddati do 15. februarja
2018 za januar 2018. Zavezanec mora oddati obračun

do 15. v mesecu za pretekli mesec, če FURS do 10. v
mesecu v sistem eDavkov ne odloži predizpolnjenega
obračuna oz. bo ta obračun napačen.

PRISPEVKI DRUŽBENIKA –
POSLOVODNE OSEBE
Nova zavarovalna osnova za plačilo prispevkov
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe
(zavarovalna podlaga 040) je bila za januarja 2018
najmanj 1.267,73 € (80% povprečne letne plače za
leto 2016 - PP 2016 je 1.584,66€), od februarja dalje
pa je najnižja zavarovalna osnova 1.301,56€ (80%
povprečne letne plače za leto 2017 - PP 2016 je
1.626,95€).
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost od za
februar in naslednje mesece najpozneje do 20. v
mesecu za pretekli mesec in sicer najmanj v višini
497,19€ ( 80% povprečne plače 2017) in največ v
višini 2.175,23€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2017 = 3,5
x 1.626,95€).
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki
sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu
za pretekli mesec.

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

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

solastnika
mikrodružbe
ali
zavoda
ali
samozaposlene osebe,
− zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v
registrirani istospolni skupnosti enega od staršev
lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali
samozaposlene osebe,
− oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe
ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v
ravni vrsti do prvega kolena,
− starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega
partnerja ali partnerja v registrirani istospolni
skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali
zavoda ali samozaposlene osebe.
Zgoraj navedene osebe lahko opravljajo pomoč v
podjetju v obsegu največ 40 ur mesečno in za to ne
prejmejo plačila.
Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem
kratkotrajnem delu (ime, naslov in davčno številko
osebe, ki opravlja kratkotrajno delo, uro začetka in
zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, skupno
mesečno število ur opravljenega kratkotrajnega dela).
Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo,
zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni (obrazec M12) in za čas opravljanja dela preko
eDavkov oddajati REK-2 (vrsti dohodka 1509).
Znesek za zavarovanje za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni je od 1. 2. 2018 v višini 4,86 €
(0,30% PP 2017 = 0,3% x 1.626,95€) se plača na
TRR: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: SI19 davčna
številka 45004.

PODATKI O PLAČAH
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2018 je znašala 1.632,88€,
neto plača pa 1.062,03€.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar –
september 2018
je znašala 1.655,83€, neto
1.074,87€.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij september 2018
je znašala 1.651,04€, neto
1.072,20€.

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

STORITVE ZA ČLANE OOZ IDRIJA
DAVČNO IN RAČUNOVODSKO
SVETOVANJE
Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija
lahko koristijo članske ugodnosti - svetovanje na
davčnem, knjigovodskem, računovodskem področju,
gospodarsko pravnem in delovno pravnem področju
(davek od dobička pravnih oseb, davčni postopek,
dohodnina, DDV,…).
Ob prijavi na svetovanje boste predstavili svoje
vprašanje ali problem, s katerim se ukvarjate.
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je za
člane brezplačno.
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta:
ivica.podgornik@ozs.si

PRAVNO SVETOVANJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija svojim
članom nudi možnost pridobitve pravnih nasvetov
odvetnika. Naročilnico za svetovanje dobite na
zbornici, kjer boste dobili tudi termin glede dneva in
ure storitve.
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je za
člane brezplačno.
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta:
ivica.podgornik@ozs.si

UGODNOSTI ZA ČLANE OOZ IDRIJA
MOZAIK PODJETNIH

Kartica Mozaik podjetnih, kartica tisočerih ugodnosti
za člane OZS. S kartico Mozaik podjetnih zlahka
prihranite letno članarino.
Uporabite svojo kartico Mozaik podjetnih in prihranite!
Partnerji Mozaika podjetnih: preverite in izkoristite
ugodnosti, ki ga članom OZS, imetnikom kartice
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta.

http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji

Preverite aktualni seznam partnerjev in njihovih
ugodnosti.

MOJ OBRTNIK

Članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, portal
Moj Obrtnik nudi: brezplačno spletno predstavitev
vašega podjetja, 90 dnevno brezplačno prejemanje
povpraševanj,
ugodnejši prejem
povpraševanj,
brezplačen prejem
SOS
povpraševanj
in
ugodnejše sodelovanje pri groših.
MojObrtnik.com vam omogoča da:
− hkrati pridobite več ponudb
− najdete izvajalca, ko potrebujete hitro popravilo
− podarite obrtniški groš 24/7
− plačate obročno
− pridobite ugodno financiranje
− izberete izvajalca z dobrimi ocenami
https://www.mojobrtnik.com/

ZIMSKO SREČANJE
OBRTNIKOV IN
PODJETNIKOV 2019
Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z
družinami 2019 bo v soboto 19. 1. 2018 na
Kopah

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ)
organizira v soboto 19. 1. 2018 na Kopah zimsko
srečanje s tekmovanjem v veleslalomu.
Poleg smučanja, sankanja, deskanja in teka nas
smučeh, bo organizirano še tekmovanje v pripravi
praženega krompirja, animacija za otroke, šola
smučanja (v primeru interesa in proti doplačilu) in
druge družabne igre. Zimsko srečanje obrtnikov in
podjetnikov se bo zaključilo s plesom ob dobri hrani in
glasbi s podelitvijo medalj, pokalov in nagrad. Za
zabavo pozno v noč pa bo poskrbljeno v tamkajšnjem
nočnem lokalu.
Udeležba na dogodku:
− Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki,
ki so člani OZS, ter njihovi družinski člani, zaposleni
delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti,
vajenci in učenci pri obrtnikih, zaposleni v OOZ in
OZS s svojimi družinskimi člani.
− Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki,
ki niso člani OZS ter njihovi družinski člani n
zaposleni.
− Tekmovanja se lahko udeležijo mladoletne in
polnoletne osebe.
Prijave: obvezna za vse udeležence na OOZ Idrija.
Udeleženci, ki niso člani zbornice se prijavijo na OZS
jana.golic@ozs.si
Tekmovanje v veleslalomu: Tekmuje se na dveh
vzporednih smučarskih progah v disciplini Alpsko
smučanje – veleslalomska disciplina.
Dodatno: Tekmovanje med družinami (ekipa šteje
najmanj 3 člane, od katerih mora biti vsaj en otrok
star do vključno 14 let)
Kotizacija: vključuje dva topla obroka (praženi
krompir, večerja), celodnevni voden program
(družabne igre ipd.), v kotizacijo tekmovalcev v
smučanju je zajeta tudi štartnina in celodnevna
smučarska karta:
− Nečlan (družinski člani in zaposleni): 45 €
− Nečlan (družinski člani in zaposleni), ki ne tekmuje
v smučanju: 35 €
− Član OZS (družinski člani ter zaposleni): 25 €
− Član OZS (družinski člani ter zaposleni), ki ne
tekmujejo v smučanju: 20 €
− Otroci stari od vključno 4 do vključno 14 let: 7 €
− Otroci stari do vključno 3 leta: brezplačno

IZ URADNEGA LISTA
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71
77
77

9.11.
9.11.
30.11.
30.11.

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J)
Poročilo o gibanju plač za september 2018

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI NOVEMBER 2018
PRISPEVKI
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA

najnižji
ZASEBNIK
976,17€
(60% PP 2017=60% X 1.626,95€)

Bruto zavarovalna osnova v EUR
prispevek

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003
ZZ - SI56 0110 0888 3000 073
Starš. var. - SI56 0110 0888 1000
030
Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030

stopnja
24,35%

referenca
SI19 DŠ-44008

13,45%

SI19 DŠ-45004

0,20%

SI19 DŠ-43001

0,20%

SI19 DŠ-42005

najnižji
DRUŽBENIK
1.301,56€

5.693,33€

(80% PP 2017=80% X 1.626,95€)

(3,5 kratnik PP 2017)

237,70
131,29
1,96
1,96
372,91

PRISPEVKI SKUPAJ

najvišji

316,93
175,06
2,60
2,60
497,19

1.386,57
765,89
11,38
11,39
2.175,23

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE - individualno

osnova

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

976,17 €

2. ZASEBNIK: Osnova za prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za
25%, vendar najmanj do višine 60% PP za leto 2017 (60% x 1.626,95€ = 976,17€)
3. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 80% PP za leto 2017 (80% x 1.626,95€=1.301,56€),
prispevki skupaj: 497,19€
4. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2017 (3,5 x 1.626,95€),
prispevki skupaj: 2.175,23€

individualno

1.301,56€
5.694,33 €

OLAJŠAVE
1. Splošna olajšava
letni dohodek do 11.166,37 €
letni dohodek nad 11.166,37€ do 13.316,83 €
letni dohodek nad 13.316,83 €
2. Posebna olajšava: 1. otrok
2. otrok
3. otrok
3. za druge vzdrževane družinske člane
4. za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta)
5. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
6. za dohodke iz delovnega razmerja:
a) mesečni bruto dohodek do 930,53€
b) mesečni bruto dohodek od 930,53€ do 1.109,74€
c) mesečni bruto dohodek nad 1.109,74€

PODATKI O PLAČAH
Povprečna plača JANUAR - SEPTEMBER

2018

Povprečna plača JULIJ - SEPTEMBER 2018
Povprečna bruto plača (PP) 2017
Minimalna plača od 1.1.2017

letna olajšava €
6.519,82

275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek)
275,22
203,08
220,77
368,21
203,08
203,08

3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek)
3.302,70
2.436,92
2.649,24
4.418,54
2.436,92
3.302,70
2.819,09
Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva
povečana splošna olajšava, se davčna osnova
zmanjša za 275,22€

543,32
275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek)
275,22

bruto €

Povprečna plača SEPTEMBER 2018

mesečna olajšava €
543,32

neto €

1.632,88
€
1.655,83
€
1.651,04
€
1.626,95
€ €
804,96
842,79 €
237,73 €

Minimalna plača od 1.1.2018
Zajamčena plača

STOPNJE PRISPEVKOV

1.062,03
1.074,87
1.072,20
1.062,00

PRISPEVEK

SI19 DŠ-44008

6,36%

6,56% + 0,53%

SI19 DŠ-45004

Starševsko varstvo

0,10%

0,10%

SI19 DŠ-43001

Zaposlovanje, starševsko varstvo

0,14%

0,06%

SI19 DŠ-42005

22,10%

16,10%

Dohodnina

prehodni račun

sklic

SI56 0110 0888 1000 030

SI19 DŠ 40002

PIZ nesreče pri delu

SI56 0110 0888 2000 003

SI19 DŠ 44008

ZZV pavšalni prispevek

SI56 0110 0888 3000 073

SI19 DŠ 45004

SKUPAJ

KONTO

8,85%

SKUPAJ:

akontacija davka na dejavnost

DELODAJALEC

15,50%

OBRTNIKI - POPOLDANCI
namen

DELAVEC

Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje

Znesek €

LESTVICA

SI19 DŠ-40002

DELOVNI DNEVI

DEJANSKI

PRAZNIKI

DELOVNI DNEVI NOVEMBER 2018

21
168

1
8

OBRAČUN UR

SKUPAJ

22
186

33,90
34,37
68,27

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
Vrsta izplačila
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€
Terenski dodatek
Prevoz na delo (neobdavčeno po uredbi od 1.8.2008)
Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno po uredbi)
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)
Dnevnice za službeno pot v Sloveniji
6-8 ur
8-12 ur
nad 12 ur

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE
neto davčna
osnova nad €
8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

neto davčna
osnova do €
8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

znesek
dohodnine €
1.283,41
4.625,65
14.009,65
22.943,46

SKUPAJ
16%
+ 27% nad
€
+8.021,34
34% nad
20.400,00
€
+
39% nad
48.000,00
€
+
50% nad
70.907,20 €

Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

4,90 €
4,00 €
0,18 €
0,37 €

6,12 €
+ 0,76 €
4,49 €
0,18 €
0,37 €

851,22 €

1.143,02 €

6,20 €
8,50 €
17,00 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE
neto davčna
osnova nad €
668,45
1.700,00
4.000,00
5.908,93

neto davčna
osnova do €
668,45
1.700,00
4.000,00
5.908,93

znesek
dohodnine €
106,95
385,47
1.167,47
1.911,96

SKUPAJ
16%
+ 27% nad 668,45 €
+ 34% nad 1.700,00 €
+ 39% nad 4.000,00 €
+ 50% nad 5.908,93 €
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