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MOS 2018 - MEDNARODNI SEJEM 
OBRTI IN PODJETNOSTI  

51. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, 
Celje, 11.-16. 9. 2018 
Letošnja sejemska predstavitev obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema Slovenije bo potekala v 
nadstropju dvorane L1 in drugih sejemskih dvoranah, 
kjer se bodo predstavile strokovne sekcije pri OZS, 
območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) s člani 
ter domači in tuji poslovni partnerji OZS. V dvorani L1 
se bo že petič predstavila tudi Ulica obrti s 
predstavitvijo obrtnih poklicev. V času sejma bodo 
potekali tudi obsejemski dogodki sistema OZS in 
podelitev tradicionalnih zborničnih sejemskih priznanj 
(Cehi). 

Brezplačni obisk jubilejnega 51. MOS v Celju na 
dan otvoritve! 
Člani zbornice lahko prevzamete brezplačne 
vstopnice za prvi dan sejma na Območni obrtno-
podjetniški zbornici Idrija.  
 

51. MOS izpostavlja pet ključnih vsebinskih področji 
in sicer:  

- gradnja in obnova doma, 
- kamping in karavaning, turizem in prehrana, 
- oprema in materiali za obrt in industrijo, 
- poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini, 
- izdelki široke potrošnje. 
 
1. Obsejemski program 
Slavnostno odprtje 51. MOS bo v torek, 11. 9. 2018, 
ob 11.00 uri,  v Modri dvorani, v poslovni stavbi 
Celjskega sejmišča. Sistem OZS bo tudi letos izvedel 
številne zanimive obsejemske dogodke v času MOS. 
 

2. Ulica Obrti – predstavitev obrtnih poklicev 
Letošnja predstavitev Ulice obrti bo že peta po vrsti. 
Osrednja točka ulice obrti bo ponovno »Vajeniška 
pisarna«, kjer bodo lahko zainteresirani obiskovalci 
prejeli vse informacije o izvajanju vajeništva. Ulica 
obrti bo organizirana po načelu »vse na enem mestu«, 
saj boste hkrati lahko videli predstavitev posameznih 
poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega 
usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol 
in spoznali strokovno podporo obrtno-zborničnega 
sistema.  
 

AKTUALNO 



 

3. Predstavitev domačih in tujih partnerjev OZS 
V okviru OZS predstavitve v dvorani L1 se bodo 
predstavili domači partnerji OZS (Finančna uprava 
Republike Slovenije, SID Banka in Prva kreditna 
zavarovalnica d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov) in 
tuji partnerji (Slovensko deželno gospodarsko 
združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz 
Celovca). 
 

4. Predstavitev kartice Mozaik podjetnih  
Na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 bodo 
potekale predstavitve partnerjev  kartice Mozaik 
podjetnih.  
 

5. Sejemska priznanja OZS – Cehi 2018 
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno 
Občino Celje najuspešnejšim razstavljavcem podelila 
zlati, srebrni in bronasti ceh. Slavnostna podelitev 
najvišjih zborničnih sejemskih priznanj, bo potekala v 
četrtek, 13. 9. 2017. 
 

Program obsejemskih dogodkov sistema OZS v 
času 51. MOS 
1. Brezplačno podjetniško in pravno svetovanje od 

10. do 16.ure,  razstavni prostor OZS, dvorana L1 
− 11.9.2018: Nina Scortegagna Kavčnik, 

svetovalka za delovno pravo, Dušan Bavec, 
specialist za delovno pravo in pravo socialne 
varnosti 

− 12.9.2018: Staša Pirkmaier, svetovalka za 
delovno pravo in Nina Scortegagna Kavčnik, 
svetovalka za delovno pravo 

− 13.9.2018: Zdenka Bedekovič, svetovalka za 
poslovanje v tujini, plače in knjigovodstvo in 
Dušan Bavec, specialist za delovno pravo 

− 14.9.2018: Zdenka Bedekovič, svetovalka za 
poslovanje v tujini, plače in knjigovodstvo in 
Staša Pirkmaier, svetovalka za delovno pravo 

2. Torek, 12.9.2018 
− Novinarska konferenca »Kaj storiti, da omilimo 

težave slovenskih podjetij s pomanjkanjem 
delavcev? 

− Delo v Avstriji in podporne storitve zbornice ter 
predstavitev transnacionalne spletne platforme 
STEMAlp-prenos lastništva podjetij 

− Brezplačna strokovna delavnica: 10 korakov do 
odličnega Linkedln profila 

3. Sreda, 13.9.2018 
− Mednarodni gospodarski forum Slovenije, 

Hrvaške in Srbije 
− Vključitev podjetij obmejnih regij v čezmejne 

Interreg SI-AT projekt Connect SME Plus 
− B2B srečanje podjetij z obeh strani meje 
− Brezplačna strokovna delavnica: VARSTVO 

OSEBNIH PODATKOV ZA MIKRO, MAJHNA IN 
SREDNJA PODJETJA po uveljavitvi GDPR 

4. Četrtek, 14.9.2018 
− Mednarodno poslovno srečanje 

− Delavnica: »Kako izboljšati gotovinsko 
poslovanje?« 

− Seminar: Predstavitev bistvenih novosti 
Gradbenega zakona za elektro izvajalce  

− Poslovanje na trgih Jugovzhodne Evrope 
− Osnovne informacije in praktični primeri pri 

čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji 
5. Petek, 15.9.2018 
− Strokovni dogodek: Povečajte prodajo z 

Googlovimi orodji! Prikaz poslikave izdelkov iz 
keramike in zvoncev (Umetniško ustvarjanje 
Claudia Markizeti s.p. in Šobrle, Urška Poklukar 
s.p.)     

− Individualno svetovanje: s strateškim Google 
Channel Sales partnerjem za Adriatic regijo in 
popoln portal za spletno lokalno ter globalno 
oglaševanje 

− Prikaz izdelovanja gorjuških pip, srčkov in 
gumbov za Srečo (Elektroinštalacije Lotrič Srečko 
s.p.) 

 

Izpostavljeni dogodki na MOS 

 
Prijava in več informacij. 

 
Prijava in več informacij. 

 
Prijava in več informacij. 
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Prijava in več informacij. 

 

 
Prijava in več informacij. 

 
 

 
Ugodnost za člane – nižja kotizacija in vstopnica za 

ogled sejma MOS. Prijava in več informacij. 

 

 
Prijavljeni na seminar prejmejo vstopnico za ogled 
sejma MOS. Prijava in več informacij. 

 

 
Prijavljeni na seminar prejmejo Google Adwords 
kupon za 90 € in vstopnico za ogled sejma MOS 

Prijava in več informacij. 

 
Prijava in več informacij. 

 

PISMO NOVI VLADI 
Bo nova vlada z višjo obdavčitvijo kapitalskih 
dobičkov, višjimi bruto plače in drugimi novimi 
obremenitvami gospodarstva, spodbudila 
selitev podjetij v ugodnejša okolja?  
Na letošnjem Forumu obrti in podjetništva v Portorožu 
so bile predstavljene najpomembnejše zahteve 
obrtnikov in podjetnikov, med katerimi je tudi 
zahteva, da bi z novo Vlado dobili ministra za malo 
gospodarstvo. Politične stranke, ki sestavljajo t.i. 
petorček, so bile naklonjene ideji o ministru ali vsaj 
državnem sekretarju za malo gospodarstvo. 
Obrtniki in podjetniki od političnih strank v novi vladi 
pričakujemo, da bodo v koalicijsko pogodbo zapisale 
vse tiste ukrepe in rešitve, ki so jih obljubile pred 
volitvami. Gre predvsem za ukrepe za odpravo 
birokratskih ovir in razbremenitev gospodarstva. 
Slednjemu gre trenutno dobro, vendar ga bomo z 
novimi davčnimi obremenitvami zadušili, kar bodo na 
koncu občutili tudi državljani.  
V osnutku koalicijske pogodbe pa je moč razbrati, da 
se obetajo nove obremenitve gospodarstva. 
Ugotavljamo, da se na davčnem področju bodoča 
koalicija dobesedno igra s potrpljenjem uspešnih 
podjetij in posameznikov, ko govori o načinu 
obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki naj bi se prenesli v 
dohodnino. Tak način obdavčitve ob trenutni 
dohodninski lestvici je seveda povsem destimulativen. 
Kot da ni nobenega zavedanja, da bodo naši 
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podjetniki začeli seliti svoja podjetja v gospodarstvu 
bolj prijazne države in da da številni mladi in 
usposobljeni zapuščajo Slovenijo ravno zato, ker se v 
Sloveniji ne splača biti uspešen.  
V prihodnjih dveh letih koalicija načrtuje dvig 
minimalne plače, s čimer se OZS seveda strinja, 
vendar naj se dvignejo neto plače, ne pa bruto, saj 
bodo ponovno na slabšem delodajalci, država pa bo 
spet dobila levji delež.  
V interesu države bi moralo biti, da se slovensko 
gospodarstvo razvija, zaposluje, vlaga v razvoj in 
konkurira na tujih trgih.  
Če bo šlo dobro gospodarstvu, bo šlo dobro vsem 
državljanom Republike Slovenije.  
 

MOJSTRSKI IZPITI 
Vpis na mojstrski izpit do 28.9.2018 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu na 
mojstrski izpit. V okviru 20. razpisa v letu 2018 je rok 
za oddajo popolnih vlog 28. september 2018. 
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost 
za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje 
pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z 
uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari 
odličnost izdelkov ali storitev, poleg tega prinaša še 
številne druge prednosti.  
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?  
− ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo  
− ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih 

strokovnih šolah  
− ker boste lahko kot mentor v obratovalnici 

izobraževali dijake  

− ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za 
opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti  

− ker boste lahko odgovorni vodja del na objektu 
(poklici, vezani na Gradbeni zakon)  

− ker boste lahko uporabljali blagovno znamko 
MOJSTER, ki predstavlja znak kakovosti obrtnih 
izdelkov in storitev.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mojstri predstavljajo v okviru slovenskega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja eno najpomembnejših 
ciljnih skupin. So vrhunski strokovnjaki na svojih 
strokovnih področjih, podkovani s praktičnimi in 
strokovno-teoretičnimi znanji, ob enem so 
usposobljeni za samostojno vodenje podjetja in so v 
večini primerov tudi delodajalci. Mojstri predstavljajo 
tudi pomemben kamenček v mozaiku poklicnega 
izobraževanja, saj svoja znanja mentorji prenašajo na 
sodelavce in dijake pri praktičnem usposabljanju z 
delom. 
Informacije in vloge: na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/
Mojstrskiizpiti.aspx . 

Informacije: OZS, Suzana Kljun, tel. 01 58 305 74.
  

 

ZAKONODAJA 

 

GRADBENI ZAKON – PRIJAVA 
GRADNJE 

 

Obvezna prijava začetka gradnje objektov 
Investitorji morajo pred začetkom gradnje obvezno 
prijaviti vse gradnje, začete po 1. juniju 2018, ne 
glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno 
dovoljenje ali kdaj je gradbeno dovoljenje postalo 
pravnomočno. Pri gradnjah, za katere je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje, je poleg popolne 
prijave začetka gradnje po 1. juniju 2018 pogoj za 
začetek gradnje tudi pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. 

Gradbeni zakon (GZ), ki je začel veljati 1.6.2018 
določa, da morajo investitorji pred začetkom izvajanja 
gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje 
(edina izjema je sprememba namembnosti objektov) 
prijaviti začetek gradnje. Prijava začetka gradnje se 
odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno 
dovoljenje. Vlogi mora investitor predložiti vse 
predpisane dokumente (63. člen). Ključni dokument je 
projekt za izvedbo ( oddaja na elektronskem nosilcu 
do 1. januarja 2021, ko bo pričel delovati prostorski 
informacijski sistem in elektronsko poslovanje v 
postopkih v zvezi z graditvijo objektov). Prijava 
začetka gradnje je obvezna tudi pri odstranitvah 
objektov. 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti.aspx
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4YDquPDXAhUHZ1AKHRy9CnEQjRwIBw&url=https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/cci-finds-no-unfair-trade-practices-by-procter-gamble/articleshow/26429157.cms&psig=AOvVaw2TN1EuKorxPoaXdNi2QguF&ust=1512479868554847


 

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem GZ 
vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja, ki velja 
5 let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če 
investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka 
gradnje. 
Prijava začetka gradnje je določena v 63. členu 
Gradbenega zakona, ki določa:  
 (1) Investitor mora pri pristojnem upravnem organu 

za gradbene zadeve osem dni pred začetkom 
izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva 
gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi 
namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se 
vloži na obrazcu. Prijavi se priložijo: 
− zapisnik o zakoličenju iz 60. člena tega zakona; 
− dokumentacija za izvedbo gradnje s podatki, 

določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. 
člena tega zakona, če se ta zahteva v skladu z 
61. členom tega zakona, ki sta jo podpisala 
projektant in vodja projekta, pri čemer je njen 
sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so 
v dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti 
izpolnjene zahteve iz 15. člena tega zakona; 

− pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega 
objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu 
s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi 
odpadki, in dokumentacija za odstranitev z 
vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 
29. člena tega zakona, ki ga izdelata pooblaščeni 
arhitekt ali inženir; 

− če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva 
nekovinska mineralna surovina v skladu s 
predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis 
načina uporabe te mineralne surovine; 

− če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: 
posnetek dejanskega stanja in 

− če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade 
druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja 
narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da 
so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih 
ukrepov. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investitor pred 
prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na 
gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del 
vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega 
odstavka, ki se nanašajo na ta dela. 

(3) Po prijavi začetka gradnje je treba prijaviti vsako 
spremembo v zvezi z nadzornikom. 

(4) S prijavo začetka gradnje se seznanijo 
mnenjedajalci, gradbeni inšpektor in drugi pristojni 
inšpektorji. 

(5) Obrazec iz prvega odstavka tega člena predpiše 
minister. 

Edina izjema, ko prijava gradnje ni potrebna, je 
sprememba namembnosti objektov (ne pa tudi 
gradnja nezahtevnih objektov. 
 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
 

UREDBA O RAZVRŠČANJU 
OBJEKTOV  

Na podlagi Gradbenega zakona je bila objavljena 
Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. 37/2018 z dne 
1.6.2018), ki določa  klasifikacijo vrst objektov CC-SI 
glede na namen uporabe objektov in podrobnejša 
merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj 
zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih 
posegov in vzdrževalnih del ter njihovo razvrstitev, in 
sicer splošna podrobnejša merila in posebna 
podrobnejša merila.  
Uredba se uporablja pri projektiranju, dovoljevanju, 
za evidentiranje podatkov o gradnjah in objektih, pri 
označevanju tehničnih smernic in za statistične 
namene.  
Objavljena Uredba pa se ne uporablja za razvrščanje 
enostavnih objektov in vzdrževanje objektov, ki jih 
določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, 
gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, 
cest, železnic in žičniških naprav, upravljanja voda ter 
drugi predpisi, razen če so določbe te uredbe za 
investitorja ugodnejše. 
V Uredbi so objekti klasificirani glede na namen 
njihove uporabe ( klasifikacija je v prilogi uredbe), 
določeno pa je tudi, kaj so zahtevni, manj zahtevni,  
nezahtevni in enostavni objekti. 
Uredba natančno določa tudi, kaj spada pod 
vzdrževanje objekta (opis del, ki se štejejo za 
vzdrževanje objekta, so navedeni v prilogi uredbe). 

Vrsta del Opis 

Dela v objektu Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali 
zamenjava ometov in poda, popravilo ali 
zamenjava notranjega stavbnega pohištva, 
suhomontažna dela in izvedba ali odstranitev 
lahkih nenosilnih sten 

Dela na ovoju 
objekta in 
zasteklitve 

Sem med drugim spada: prenova fasade, 
zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine 
na način, da se s posegi bistveno ne odstopa od 
originalne zasnove objekta. 
Sem spada tudi vgradnja strešnih oken in izvedba 
frčad med nosilnimi konstrukcijskimi elementi, 
zasteklitev lož, balkonov, in zunanjih stopnišč, 
namestitev senčil, nepohodnega konzolnega 
nadstreška nad vhodom površine do 4 m2. 

Inštalacijska 
vzdrževalna dela 

Sem med drugim spada: popravilo ali zamenjava 
električnih in telekomunikacijskih vodov in 
napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, 
kanalizacije, strojne opreme in dimovodnih 
naprav. 
Sem med drugim spada tudi popravilo ali 
zamenjava priključkov. 

Namestitev 
naprav in 
inštalacij v, na in 
ob objektu 

Sem med drugim spada: namestitev novih naprav 
in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, 
hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in 
razsvetljavo, tudi za izkoriščanje obnovljivih virov 
energije. 
Sem med drugim spada tudi: namestitev novih 
električnih in telekomunikacijskih napeljav in 
strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije in 
strojne opreme za delovanje objekta, namestitev 
dimniških tuljav. 

Dela v zvezi z 
vzdrževanjem 
odprtih površin 
ob objektu 

Sem med drugim spada: izvedba gradbenih in 
drugih del, povezanih z gradnjo za ureditev 
dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z 
dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. 
zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, 
dostopov in drugih ureditev za dostop in 
neovirano rabo objekta. 



 

Manjša dela na 
konstrukcijskih 
elementih objekta 

Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih 
konstrukcijskih elementov, zamenjava dotrajanih 
posameznih konstrukcijskih elementov, ki se 
nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, 
in manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih 
elementov, ki ne zmanjšujejo občutno njihove 
nosilnosti. 

Druga 
vzdrževalna dela 
na gradbenih 
inženirskih 
objektih 
in drugi gradbeni 
posegi 

Sem med drugim spada: vzdrževanje in popravilo 
konstrukcijskih elementov, zamenjava 
posameznih konstrukcijskih elementov, ki se 
nadomestijo z enakimi 
konstrukcijskimi elementi, vzdrževanje drugih 
delov objekta in njegove izboljšave. 

 

OMEJITEV USTANAVLJANJA DRUŽB 
DAVČNIH DOLŽNIKOV 

 

Ustanavljanje podjetij s strani oseb, ki so bile v 
obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na 
seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so 
javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov  
omejuje novela Zakona o gospodarskih družbah ( 10.a 
člen) in   20. člena Zakona o davčnem postopku 
(20.člen). 
Za zapadlo neplačano obveznost se šteje davčna 
obveznost zavezanca, ki na 25. dan v mesecu pred 
mesecem objave presega 5.000 € in je starejša od 90 
dni. 
Družbe prav tako ne more ustanoviti oseba, ki: 
− je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora 

zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, 
zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper 
pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, 
prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko 
evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje; 

− je neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v 
obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi 
zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno 
objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi 
zakona, ki ureja davčni postopek; 

− ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo 
Inšpektorata RS za delo oziroma FURS najmanj 

dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 
plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z 
zaposlovanjem na črno; 

− ki je bila neposredno z več kot 50 % udeležena v 
kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila 
izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po 
zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 

Omejitev, ki se nanaša na osebe, ki so neposredno ali 
posredno udeležene v kapitalu družbe, ki so 
nepredlagateljice ali davčne neplačnice ne velja, če 
družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih je oseba v 
zadnjih treh mesecih pridobila poslovni delež, 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
− imajo odprt transakcijski račun; 
− niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno 

objavljene na seznamu nepredlagateljev 
obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni 
postopek; 

− nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti, ki jih izterjuje FURS, več kot v višini 
50 € in 

− ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo 
ali obvezno zavarovanega družbenika v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, za 
najmanj polovični delovni čas. 

Omejitev ustanavljanja družb se odpravi,  ko davčni 
organ za osebo, ki je bila objavljena na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov 
izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, 
v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 
25 % udeležena v njenem kapitalu nima zapadlih 
neplačanih davčnih obveznosti, in da ima izpolnjene 
vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna 
davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila 
plače. Omenjeno potrdilo ob vpisu v sodni register ali 
Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od 15 
dni oziroma od dneva objave zadnjega seznama 
nepredlagateljev davčnih obračunov in davčnih 
neplačnikov. 
 

INFORMACIJE 
 

  

FURS NADZIRA ODSVOJITVE 
POSLOVNIH DELEŽEV 

 

Nadzori glede pridobitve lastnega poslovnega 
deleža  
FURS je julija povečal število nadzornih postopkov pri 
zavezancih, kjer obstoji tveganje, da je prišlo do 

odsvojitve poslovnih deležev zaradi pridobitve 
neupravičenih davčnih ugodnosti v obliki izplačil dobička 
družbenikom na način, ki ni podvržen pravilom o 
obdavčitvi dividend.  
Naveden je primer, ko je podjetje ( d.o.o.) iz dela 
prenesenega dobička oblikovalo rezerve za lastne 
poslovne deleže in od družbenikov odkupilo poslovne 
deleže. Ekonomski razlog za odkup lastnih poslovnih 

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


 

deležev  je bil pridobivanje novih poslov in širjenja 
dejavnosti na trge tretje države, kar pa ni bilo realizirano.  
Odsvojitev dela poslovnega deleža je bil po ugotovitvah 
davčnega organa izpeljan le z namenom izogibanja 
davčnim obveznostim.  Edini cilj prikazanih odsvojitev 
poslovnih deležev je bil pridobiti neupravičeno davčno 
ugodnost v obliki izplačila dobička družbenikom na način, 
ki ne bi bil podvržen pravilom o obdavčitvi dividend.  
Ob upoštevanju, da se v primeru ugotovitve takšne 
zlorabe šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna 
bi nastala ob upoštevanju razmerij nastalih na podlagi 
gospodarskih (ekonomskih) dogodkov, denarna nakazila 
družbe na osebne račune družbenikov dejansko 
predstavljajo izplačila dohodkov podobnim dividendam iz 
naslova lastniških deležev v kapitalu družbe 
družbenikom. Taki dohodki se po določbah Zakona o 
davku od dohodka pravnih oseb obravnavajo kot prikrito 
izplačilo dobička in so obdavčeni kot dividende po davčni 
stopnji 25 %.  

OSEBNI TRR ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI 

 

Pisno obvestilo banki in FURS, da osebni TRR 
uporabljate tudi za poslovne namene 
Samostojni podjetniki lahko uporabljajo osebne 
transakcijske račune tudi za opravljanje dejavnosti. 
Dne 1. 7. 2018 je stopila v veljavo  določba Zakona 
o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja 
elektronskega denarja in plačilnih sistemih, na osnovi 
katere mora samostojni podjetnik, ki  transakcijski 
račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, svojo 
banko o tem pisno obvestiti in v vednost obvestilo 
poslati tudi pristojnemu FURS.  

Nadzor nad določbo izvaja FURS, globe za prekršek so 
med 500 do 5.000€, plačilu pa se izognete s pisnim 
obvestilom svoje banke in FURS. 
Primer obvestila: 

JANEZ NOVAK       Idrija, 3.9.2018  
Obrtna ulica 1 
5280 Idrija 
 
NOVA KBM D.D. POSLOVALNICA IDRIJA 
Lapajnetova ulica 41 
5280 Idrija 
 
Zadeva: OBVESTILO BANKI O UPORABI 
OSEBNEGA TRR V POSLOVNE NAMENE 
 
Spoštovani, 
 

Spodaj podpisani JANEZ NOVAK, stanujoč Obrtna 
ulica 1, 5280 Idrija, obveščam ponudnika plačilnih 
storitev banko NKBM, da osebni transakcijski račun 
št. SI 56 1234 5678 9012 345 uporabljam tudi v 
poslovne namene podjetja KOVINARSTVO JANEZ 
NOVAK s.p., Obrtna ulica 1, 5280 Idrija, matična 
številka: 1234567000. 
 
JANEZ NOVAK 
 
V vednost: FURS Nova Gorica, Finančni urad Nova 

Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000Nova Gorica   

 

 

RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 
 

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJ 

 

Posoški razvojni center Tolmin je objavil Javni razpis 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme 
Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019. 
Predmet javnega razpisa je izbor projektov 
(delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in 
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s 
sedežem v »Goriški statistični regiji«, ki dodeljujejo in 
izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in 
sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali 
študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija 
(v nadaljevanju: kadrovski štipendist ), in sicer za 
šolsko/študijsko leto 2018/2019. 
Rok: od 3. 9. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje 
do vključno 30. 3. 2019. 
Informacije: Posoški razvojni center e-pošta: 
martina.smolnikar@prc.si ali info@prc.si, tel. (05) 38 
41 884 ali (05) 38 41 500, 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletni strani Posoškega razvojnega centra: 
www.prc.si, v rubriki »Razpisi«. 
 

PREDSTAVITVE NA MEDNARODNIH 
SEJMIH 

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo 
podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko 
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. 
Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa 
agencije za skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v 
naslednjem letu.  
SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev 
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini krije 
stroške najema neopremljenega razstavnega 
prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja 
skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski 
katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, 
postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov 
in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo 
podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in 

https://www.podjetniski-portal.si/
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grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice 
izvede skupen izvajalec postavitve. 
Elektronski obrazec za posredovanje interesa za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini je 
dostopen na spletnem portalu za izvoznike Izvozno 
okno www.Izvoznookno.si/interes_mednarodni_sejmi 
Rok za oddajo predlogov je 21. september 2018. 
 

 

SOFINANCIRANJE TRŽNIH 
RAZISKAV  

Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih 
forumov in certifikatov v letu 2018 
Na spletni strani Spirit je objavljen Javni poziv za 
sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti malih in 
srednjih podjetij ( MSP) za tri sklope: 
1. sklop A - tržne raziskave - Sofinanciranje 

upravičenih stroškov tržnih raziskav. 
2. sklop B - mednarodni forumi - Sofinanciranje 

upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na 
mednarodnih forumih v tujini. 

3. sklop C - certifikati - Sofinanciranje upravičenih 
stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot 
certifikati po tem javnem pozivu štejejo: 
− certifikati za sisteme vodenja in validacije 

okoljske izjave, 
− certifikati ter akreditiranih poročil o 

preskušanju za skladnost proizvodov, na 
podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, 
IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, 
CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS. 

Prijavitelj lahko sodeluje na enem ali več sklopih 
javnega poziva. Seštevek zneskov sofinanciranja iz 
vseh vlog prijavitelja na ne sme biti višja od 
9.999,99€. 
Pogoji za kandidiranje: 
Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika 
pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo v Sloveniji in je organizirana kot 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik.  
Zaprošena višina zneska sofinanciranja v vlogi lahko 
znaša: 
− za sklop A od 3.000 € do 4.500,00 €, 
− za sklop B od 3.000 € do 9.999,99 € 

− za sklop C od 3.000 € do 9.999,99 €. 
Upravičeni stroški: 
− sklop A: stroški svetovalnih storitev zunanjega 

izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave. 
− sklop B: stroški prijave upravičenca, stroški najema 

razstavne površine, stroški postavitve in ureditve 
razstavnega prostora, stroški izvedbe 
predavanja/javne predstavitve, stroški kotizacije 
udeležencev za največ dva redno zaposlena, stroški 
prevoza in stroški bivanja za največ dva redno 
zaposlena 

− sklop C: stroški pridobivanja certifikatov, validacij 
okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih 
izdaja za to akreditirana organizacija 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2019. Posamezen 
upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih 
stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do 
oddaje zahtevka za izplačilo. 
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in 
pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju 
dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, 
posredovanega na elektronski naslov: 
poziv.rfc2018@spiritslovenia.si. 
Razpis je objavljen na spletni strani 
http://www.spiritslovenia.si/ 
Rok prijave: 28. 9. 2018 do 13. ure.  
 

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

takoj po prijavi med brezposelne 
Subvencija delodajalcem v višini 5.000 € za trajno 
zaposlovanje mlajši od 30 let. Delodajalec lahko 
odda vlogo za subvencijo takoj, ko se brezposelna 
oseba prijavi v evidenco brezposelnih. 
Zaposlitev mora biti sklenjena  za nedoločen čas za 
polni delovni čas. 
Rok za oddajo ponudbe: najkasneje do 31. 7. 2019.  

2. Subvencija za zaposlovanje starejših – 
aktivni do upokojitve 

Subvencija je namenjena spodbujanju zaposlovanja 
brezposelnih, starejših od 58 let, ki so prijavljeni v 
evidenci brezposelnih. Delodajalci za zaposlitev s 
polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo do 
11.000 €. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za 
nedoločen čas za najmanj 24 mesecev oziroma 
najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev in sicer 
za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma 
sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti, 
vendar ne manj kot 20 ur.  
Rok za oddajo ponudbe: do 30.6.2020 oz. do porabe 
sredstev. 
 

3. Zaposli.me 
Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za 
zaposlitev brezposelnih, ki  izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih kriterijev: 
− so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 
− so starejši od 50 let in so najmanj 6 

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 
− so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ 

osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev 
prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

− so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v 
programe socialne vključenosti in aktivacije znova 
postali dejavni na trgu dela.   

Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 €. Zaposlitve 
morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.  
Rok za oddajo ponudbe: do 31. 7. 2019 
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4. Usposabljamo lokalno za zaposlitev v najbolj 
iskanih poklicih 

Povabilo Zavoda je namenjeno delodajalcem 
usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne 
poklice v lokalnem okolju. Vključijo se lahko 
brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih 
najmanj 3 mesece. Usposabljanje na delovnem mestu 
traja tri mesece. Poteka brez delovnega razmerja, 
praviloma polni delovni čas, največ pet dni v tednu, 
pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.. 
Kandidati morajo pred začetkom usposabljanja 
uspešno opraviti zdravniški pregled, delodajalec pa 
mora poskrbeti za vsa obvezna zavarovanja v skladu 
z veljavno zakonodajo.  
Delodajalcem za izvedeno usposabljanje zavod 
povrne upravičene stroške v vrednosti 493 EUR. 
Udeleženci so med usposabljanjem še naprej 
prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo se 
jim mesečno povrne dodatek za prevoz (potne 
stroške) in dodatek za aktivnost. 
Rok za oddajo ponudbe: najkasneje do 28.6.2019  
 

5. Usposabljanje na delovnem mestu mladi 
Javno povabilo je namenjeno za usposabljanje na 
delovnem mestu mladih,  za povračilo upravičenih 
stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 
let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med 
brezposelnimi. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 
3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi 
iskalci prve zaposlitve. 
Zavod povrne strošek izvedbe usposabljanja za 
udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega 
pregleda za udeleženca. Strošek izvedbe 

usposabljanja za udeleženca znaša 370 € za 2-
mesečno usposabljanje in 493 € za 3-mesečno 
usposabljanje. 
Rok za oddajo ponudbe: do 30. 11. 2018. 
 

6. Delovni preizkus 2018/2019 
Zavod za zaposlovanje je objavil novo povabilo 
Delovni preizkus 2018/2019, na osnovi katerega 
delodajalci lahko brezposelne, prijavljene na Zavodu, 
ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti, 
preizkusijo na konkretnem delovnem mestu pred 
odločitvijo za njihovo zaposlitev. Delovni preizkus 
poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim 
vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. 
Zavod povrne upravičene stroške delovnega 
preizkusa, udeležencem pa izplača dodatek za 
aktivnost in za prevoz. Program traja od najmanj 100 
ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih 
lahko traja vključitev več kot 1 mesec. Za izvedeni 
delovni preizkus delodajalcem Zavod povrne 
naslednje upravičene stroške: 206 € za udeleženca ali 
dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški 
pregled udeleženca.  

Delodajalci morajo udeležence v času delovnega 
preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki 
je posledica poškodbe pri delu, ravno tako morajo 
zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v 
skladu z zakonodajo.  
Rok za oddajo ponudbe: najkasneje do 23.10.2019  
Delodajalci oddajo ponudbe elektronsko na spletni 
strani Zavoda za zaposlovanje RS na  portalu za 
delodajalce.  
 

IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA 
SREČANJA 

 

SEMINAR DDV PRI STORITVAH IN 
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE 

SPOT svetovanje Primorsko-notranjska organizira 
seminar: DDV pri storitvah in dohodek iz zaposlitve, ki 
bo v  

sredo 5. septembra 2018  ob 9. uri na 
Regionalna gospodarska zbornica Postojna, 

Cankarjeva ulica 6, Postojna 
 

Program:  
1. DDV pri storitvah 

− Določitev kraja obdavčitve (splošno in 
posebna pravila)  

− Storitev na nepremičnini v tujini (kdaj se je 
potrebno v tujini registrirati za DDV)  

− Specifika storitev prevoza blaga in potnikov  
− Kaj je obrnjeno davčno breme?  
− Uporaba 76.a člena ZDDV-1  

− Oddajanje v najem in odbitek vstopnega DDV 
Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka 
za delovno področje davčnih zadev OZS 

2. Dohodek iz zaposlitve 

− Odvisno/neodvisno razmerje  
− Prekarni delavec/ ekonomsko odvisna oseba  
− Obračun plače za zaposlenega (bonitete, 

nadomestila) 
− Davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z 

delom (prevoz, prehrana, …)  
− Službena pot ali napotitev?  
− Ostale pravice zaposlenih (regres, odpravnina, 

jubilejna nagrada)  
− Izplačilo poslovne uspešnosti  

− Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 
(podjemna pogodba, avtorska pogodba, 
občasno in začasno delo upokojencev, 
kratkotrajno delo, prokura) 

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka za 
delovno področje davčnih zadev OZS.  
Prijava: na e-naslov alenka.volk@ozs.si. Število mest 
je omejeno. 
Izobraževanje je brezplačno. 
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SEMINAR KAKO POSTOPATI S 
PROBLEMATIČNIM DELAVCEM, 

VARNO DELOVNO OKOLJE 
 

SPOT svetovanje Primorsko-notranjska organizira 
seminar: Kako postopati s problematičnim delavcem 
in zagotavljanje dostojnega dela, zlasti varnega  in 
zdravega delovnega okolja, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov, ki bo v  
 

četrtek 6. septembra 2018  ob 9. uri na 
Regionalna gospodarska zbornica Postojna, 

Cankarjeva ulica 6, Postojna 
 

Program:  
1. Kako pravilno postopati s problematičnim 

delavcem? 
− Pomen pravilne izpeljave postopkov;  
− Disciplinska in odškodninska odgovornost 

delavca;  
− Potrebni postopki pred morebitno odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi;  
− Postopek redne in izredne odpovedi iz krivdnih 

razlogov;  
− Ugotovitve Inšpektorata RS za delo za leto 

2017; Pregled sodne prakse; 
Predavatelj: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., 
svetovalec SC OZS 

2. Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov 
Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD 

3. Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina 
in izdelava 
Predavatelj: Roman Lubec, univ. dipl. inž. str. 

4. Dejanske obveznosti delodajalcev na področju 
varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja 
delavcev in osebne varovalne opreme 
Predavatelj: Roman Lubec, univ. dipl. inž. str. 

Prijava: na e-naslov alenka.volk@ozs.si. Število mest 
je omejeno. 
Izobraževanje je brezplačno. 
 

MEDNARODNI GOSPODARSKI 
FORUM 

Letošnji 51. MOS, kot državo partnerico sejma gosti 
Republiko Srbijo, ki je, po Hrvaški, ki je bila partnerica 
sejma lani, druga država partnerica v vsej zgodovini 
največje sejemske prireditve pri nas in v regiji.  
Mednarodni gospodarski forum bo v 
 

sredo 12. septembra 2018, ob 9.45 uri v Modri 
dvorani II (Celjski sejem d. d., Dečkova 1, 

Celje) 
 

Namen foruma je prispevati k nadaljnji krepitvi 
gospodarskega sodelovanja ter podjetniškega 
povezovanja na območju nekdaj skupnega tržišča. 
Izbor vsebin in sodelujočih na forumu temelji na 
prizadevanjih za predstavitev aktualnih poslovnih 
okoliščin in priložnosti hkrati pa tudi odgovorov na 

različne izzive, s katerimi se soočamo na 
posameznih tržiščih.  
Forum bo zagotovo tudi odlična priložnost za 
poslovno mreženje in pridobivanje novih informacij. 
Program:  

− Predstavitev aktualnih gospodarskih gibanj 
− Analiza makro ekonomskega položaja 

Slovenije, Hrvaške in Srbije  
− Statusnopravna ureditev podjetij v Sloveniji, 

na Hrvaškem in v Srbiji 
− Kako skozi sodoben izobraževalni program 

gospodarstvu zagotoviti ustrezno usposobljen 
kader  

− Internacionalizacija poslovanja by Orbico  
− Predstavitev države partnerice Srbije  
− Okrogla miza: “Poslovanje od Ljubljane do 

Beograda –podrobnosti, razlike in izzivi” 
Prijave: na e-naslov: janja.starc@ozs.si, ali prijava 
na https://doodle.com/poll/azmd6myf3rpvw67i 
 

MEDNARODNO POSLOVNO 
SREČANJE 

 

Mednarodno poslovno srečanje "Uspešno v 
Sloveniji" na MOS 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Advantage 
Austria Ljubljana s partnerji mreže Enterprise Europe 
Network organizirata v okviru 51. Mednarodnega 
sejma obrti in podjetnosti v Celju mednarodno 
poslovno srečanje z naslovom "Uspešno v Sloveniji", 
ki bo v  
 

četrtek, 13. 9. 2018 ob 10. uri  v Modri dvorani 
celjskega sejmišča (Dečkova 1, Celje). 

 

Mednarodni dogodek je namenjen vzpostavljanju 
neposrednih kontaktov med podjetji, ki delujejo na 
področju: gradbeništva, elektro industrije, kovinske 
industrije, obnovljivih virov energije, lesne industrije, 
plastike in logistike 
Program: 
- Delavnica: Kako najti pravega prodajnega 

partnerja/distributerja? (predstavitev avstrijskega 
in slovenskega združenja trgovinskih agentov, 
praktični in pravni nasveti ter informacije pri 
iskanju prodajnih partnerjev 

- Individualni sestanki po predhodnem razporedu 
(B2B) 

Dogodek poteka v angleškem jeziku in ni 
zagotovljenega prevajanja. 
Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Prijava: do 9.9.2018 preko spletne aplikacije 
https://slovenia2018.b2match.io/ v kateri označite 
podjetja s katerimi želite imeti sestanke. 
Informacije: OZS, Edina Zejnić, tel. 01 58 30 586, 
edina.zejnic@ozs.si  
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USPOSABLJANJE PRAVILA 
SODOBNEGA BONTONA IN OSEBNE 

PODOBE 
 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica  
organizira usposabljanje Pravila sodobnega bontona 
in osebne podobe, ki bo v 
  

torek, 25. in v sredo, 26. septembra 2018 ob 9. 
uri v Obrtnem domu Nova Gorica, Gradnikove 

brigade 6 
Program: 
torek, 25. 9. 2018 od 9. do 14.30:  osebna podoba  
− Vizija in cilji vašega podjetja in kako prav to lahko 

projicirate vi  
− Abeceda kulture oblačenja – dress code za vse vaše 

poslovne priložnosti  
− Simbolika barv in barve v katere vas je pobarvala 

narava  
− Moja podoba: moška podoba in detajli  
− Moja podoba: ženska podoba in detajli  
− Osebna urejenost in urejenost poslovnega prostora  
 

sreda, 26. 9. 2018 od 9. do 14.30: pravila sodobnega 
bontona  
− Osnove govorice telesa  
− Rokovanje  
− Delavnica: prikaz filma in rokovanje med slušatelji  
− Moteča mimika telesa, na kaj moramo biti pozorni  
− Zrcaljenje  

− Osnove sodobnega bontona  
− Pravila lepega vedenja  
− Pozdravljanje, predstavljanje, naslavljanje, 

kulturne razlike in prilagajanje  
− Komunikacija po telefonu, elektronska sporočila, 

prednostna lista, osnove bontona pri jedi  
Predavateljica: Lea Pisani, svetovalka za videz  
Prijave: obvezna je prijava do petka, 21. septembra 
2018 preko e-obrazca ali na aljana.skok@ozs.si z 
navedbo:   
− za fizične osebe: ime, priimek, kontakt, spol, 

starost – manj ali več kot 29 let (zaradi statistike)  
− za podjetja: naziv podjetja, statusna oblika, starost 

podjetja – nad ali več kot 5 let (zaradi statistike), 
ime in priimek udeleženca in kontakt.  

Informacije: tel. 05 330 66 11 ali po e-pošti: 
aljana.skok@ozs.si.  
Usposabljanje je brezplačno! 
 

OBISK SLOVENSKE GOSPODARSKE 
DELEGACIJE NA TIROLSKEM 

Gospodarska delegacija na Tirolsko 
Veleposlaništvo RS na Dunaju v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Tirolske,  Slovensko 
gospodarsko zvezo, Advantage Austria Ljubljana, 
SPIRIT Slovenija, GZS, OZS, Slovensko turistično 
organizacijo na Dunaju in Lesarskim grozdom 

organizira obisk slovenske gospodarske delegacije, ki 
bo 

15. in 16. oktobra 2018 v Innsbrucku na 
Tirolskem. 

Obisk bo priložnost za oblikovanje in krepitev 
neposrednih poslovnih vezi s tirolskimi podjetji, saj je  
Tirolska zelo atraktivna poslovna lokacija z močno 
industrijsko bazo. 
Zainteresirana podjetja so vabljena, da se pridružijo 
delegaciji in predhodno nakažejo, s katerimi 
potencialnimi tirolskimi podjetji bi se želeli srečati. S 
tirolskimi partnerji so predvidena B2B srečanja, pri 
čemer bomo posebno pozornost namenili lesu in 
trajnostni gradnji, pa tudi turizmu, steklarstvu in 
živilski panogi ter morebitnim drugim interesnim 
področjem.  
Predviden program obiska: 
Ponedeljek 15. oktober 2018 
− 14.30 odhod izpred GZS/OZS (možnost parkiranja), 

nastanitev v hotelu.  
− Networking sprejem sodelujočih slovenskih in 

tirolskih podjetij v sodelovanju s STO 
Torek 16. oktober 2018 
− Skupen ogled izbranega tirolskega podjetja  
− Uvodni pozdrav in predstavitev na Gospodarski 

zbornici Tirolske 
− Ločen program dogovorjenih B2B: 

− Lesarski grozd: srečanje s predstavniki 
tirolskega lesnega grozda (proHolz) in 
Združenja za les;  

− Steklarstvo: predstavitev/srečanje s 
predstavniki vzorčnega steklarskega podjetja,  

− Turizem: srečanje predstavnikov turizma 
Tirolske in Slovenije 

− Živilska industrija: predstavitev/srečanje s 
predstavniki trgovinske verige MPreis, Wedl 

− Druga podjetja: glede na izražen in dogovorjen 
interes izvedba B2B srečanj 

− Skupen ogled 2. izbranega tirolskega podjetja  
Natančnejši program obiska delegacije bo na 
razpolago naknadno in bo prilagojen prijavljenim 
slovenskim podjetjem ter avstrijskim partnerjem. 
B2B razgovori bodo potekali v angleškem ali po 
dogovoru v nemškem jeziku. 
Prijave: do petka 14. septembra 2018 z izpolnjeno 
elektronsko prijavnico v angleškem jeziku. 
Kotizacije ni. 
Dodatne informacije: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije; Kontaktna oseba: Edina Zejnić, tel. +386 1 
583 0586, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si 
 

IZZIVI POSLOVANJA V TUJINI 

Konferenca o izzivih poslovanja v tujini 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira 
drugo konferenca o izzivih poslovanja v tujini, ki bo v  
 

četrtek 25.10.2018 ob 9. uri v Radisson Blu 
Plazza Hotel, Ljubljana 
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Program: 
− Postopek pridobitve delovnega dovoljenja za 

delavce iz BIH in soglasja k enotnemu dovoljenju  
− Postopek zaposlitve delavcev iz tretjih držav 
− Izdajanje obrazca A1 – izkušnje iz prakse 
− Davčni vidik izplačil napotenim delavcem 
 

Kotizacija: člani OZS in pri njih zaposleni 110 €, ostali 
190 € (DDV ni vključen) vključuje strokovna, s prakso 

podprta predavanja, jutranjo kavo s prigrizki in kavo 
po kosilu, kosilo, 
Informacije: Jana Golić, 01 5830 553 ali 051 301 735 
Prijava: e-nasov: na jana.golic@ozs.si ali spletna 
prijavnica  
http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0N0X00001
Nmn4Z  
 
 

SEKCIJE 
 

GOSTINCI 

 

Pravilnik o dovoljenju za prodajo tobačnih 
izdelkov 
 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov (ZOUTPI ) Ur.l. 9/2017 določa, da lahko 
tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke prodaja, 
kdor ima dovoljenje za prodajo v poslovnem prostoru, 
navedenem v dovoljenju. 
Dovoljenje, ki se izda za posamezen poslovni prostor,  
je vezano na samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma pravno osebo, ki opravlja dejavnost prodaje 
tovrstnih izdelkov v tem prostoru.  
Dovoljenje je označeno z identifikacijsko številko, 
datumom veljavnosti, imenom oziroma firmo 
poslovnega subjekta ter naslovom poslovnega 
prostora, za katerega je bilo izdano. Veljavnost 
dovoljenja je 5 let. 
Na podlagi zakona je bil objavljen  Pravilnik o 
dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih 
izdelkov, ki določa podrobnejše pogoje glede 
postopka in načina elektronske oddaje vlog in izdaje 
dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in 
povezanih izdelkov poslovnemu subjektu za določen 
poslovni prostor ter obrazec, na katerem se izda 
dovoljenje.  
Vloga za izdajo dovoljenja se vloži elektronsko, prek 
sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga 
upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.  
 

GRADBINCI, INŠTALATERJI, 
ELEKTRO DEJAVNOST 

Za vpis v imenik vodij del je potrebna 
uskladitev  dejavnosti  
Iz podatkov Poslovnega registra Slovenije (AJPES) je 
razvidno, da se podatki o registriranih dejavnostih v 
obrtnem registru in Poslovnem registru razlikujejo. 
Posledično se razlikujejo tudi na izdanih dokumentih 
(odločbi o obrtnem dovoljenju in reprezentativnem 
obrtnem dovoljenju). Skladno s spremenjeno 
zakonodajo, to je z Uredbo o obrtnih dejavnostih, ki 
je začela veljati 5. 8. 2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z 
določili Obrtnega zakona, ki je začel veljati 27. 4. 2013 
(Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 
36/13-popr) je potrebno uskladiti dejavnosti v 
obrtnem registru. 

Obrtniki in podjetniki, ki opravljate dejavnosti z 
področja gradbeništva, strojnih in elektroinštalacij 
dejavnosti, in imate zadnja obrtna dovoljenja izdana 
pred 5.8.2013, se oglasite na OOZ Idrija zbornici za  
uskladitev dejavnosti oz. spremembo obrtnega 
dovoljenja po zadnji uredbi.  
Čeprav je čas za vpis v imenik vodij del do 31. 5. 2020 
se pozanimajte, če izpolnjujete pogoje za vpis. Vsem, 
ki pogojev za vpis ne izpolnjujete priporočamo, da čim 
prej pridobite ustrezno izobrazbo. 
 

PREVOZNIKI 

 

Dovolilnice 2019 

V času od 1. 9. 2018 do 15. 9. 2018 je zakonsko 
predpisan rok, v katerem morajo prevozniki, ki želijo, 
da jim delivec  določi letni načrt dodelitve dovolilnic za 
naslednje leto, podati vlogo. 
Dovolilnica je javna listina, s katero se vozilu s tujo 
registracijo dovoljuje enkraten pristop na slovenske 
ceste in vožnja po njih, oziroma vozilu s slovensko 
registracijo pristop na ceste države, katere organ je 
izdal dovoljenje, in vožnja po njih. Dovolilnica 
pristojnega organa druge pogodbenice daje 
prevozniku pravico do opravljanja mednarodnega 
cestnega prevoza blaga na ozemlju in z ozemlja druge 
države pogodbenice ali za tranzit čez to ozemlje. Z 
uvedbo dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga 
so države pogodbenice pridobile možnost kontrole 
opravljenih prevozov blaga tujih prevoznikov na 
svojem ozemlju in domačih prevoznikov na tujem 
ozemlju. Namen dovolilnic je tudi regulacija 
mednarodnega cestnega prevoza, posledično temu pa 
varovanje okolja. 
Prevozniki, prejemniki dovolilnic oddajo spletno  vlogo 
za dodelitev dovolilnic, ki je objavljena na spletni 
strani OZS Vloga za določitev letnega načrta dodelitve 
dovolilnic za leto 2019. 
V primeru, da prevozniki nimajo možnosti oddati vloge 
preko spleta, lahko izpolnijo pisni obrazec, ki ga 
prejmejo na OOZ Idrija. 
 

Italija - kabotaža 

V Italiji od leta 2017 veljajo posebna pravila glede 
izvajanja kabotaže, saj je v tem delu potrebno 
spoštovati predpise o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev. Voznik mora v vozilu imeti 
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pogodbo o zaposlitvi, ki mora vsebovati naslednje 
elemente: 
− podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega 

prebivališča oziroma sedeža, 
− opredelitev delovnega mesta oz. vrste dela, 
− kraj opravljanja dela (splošna opredelitev), 
− datum začetka in trajanje delovnega razmerja, ki 

določa, ali gre za pogodbo o zaposlitvi za 
določen  ali nedoločen čas, 

− opredelitev poskusnega obdobja, če je predvideno, 
− opredelitev obdobja trajanja dela v tujini, 
− določilo o znesku osnovne plače delavca ter o 

morebitnih drugih plačilih,  
− določilo o drugih sestavinah plače delavca, o 

plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu 
izplačevanja plače,  

− razvrstitev v plačilni razred glede na usposobljenost 
voznika ali zahtevnost dela, 

− začetni znesek osebnega prejemka; 
− denarne ali stvarne ugodnosti, povezane z 

izvajanjem storitev dela v tujini, 
− določilo o letnem dopustu, 
− opredelitev delovnega časa, 
− odpovedni pogoji v primeru prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi. 
Obvezni dokumenti v vozilu: 
− kopija napotitve, oddane preko spletnega 

portala ministrstva; 
− pogodbo o zaposlitvi in plačilne liste - prevedeno v 

italijanski jezik; 
− obrazec A1 
Predvidene globe v primeru kršitev: od 1.000 € do 
10.000 € za podjetje, od 150 € do 500 € za voznika. 
Nadzorni organ prav tako lahko izreče administrativno 
prepoved nadaljevanja vožnje/zaseg vozila.  
Opozorilo: V Italiji je prepovedano opravljanje 
kabotaže (prevoz blaga) z vozili katerih NDM ne 
presega 3,5 t. 
 

Vlomi v vozila 

V zadnjem obdobju se pogosto pojavljajo vlomi v 
tovorna vozila in tatvine plačilnih kartic DKV. 
Omenjene kartice so bile največkrat uporabljene za 
nakup goriva (tudi večjih količin) na samopostrežnih 
bencinskih črpalkah.  
Vrednejših predmetov ne hranite v kabinah vozil, še 
posebej ne na vidnih mestih, ob postankih pa večkrat 
opravite kontrolo tovornega vozila.  
V primeru že izvršene tatvine pa takoj obvestite 
Policijo (za Slovenijo tel. št. 113). Ob prijavi 

posredujte čim bolj točne podatke (kraj, čas, druge 
pomembne okoliščine) ter morebitne druge 
posebnosti, ki bi lahko pripomogle k izsleditvi storilca. 
 

TEKSTILCI 

 

Strokovno srečanje tekstilcev 

Sekcija tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije organizira 18. tradicionalnega strokovno 
srečanje tekstilcev, ki bo 
   

5. in 6. oktobra 2018, Hotel & Resort Adria 
Ankaran 

 

Pridružite se najpomembnejšemu dogodka za tekstilce 
in kožarje v Sloveniji! 
Program petek, 5.10.2018  
− Pozdravni nagovor, Lidija Anzelm, predsednica 

Sekcije tekstilcev in Anton Dremelj, predsednik 
Sekcije predelovalcev kož pri OZS 

− Metražno blago, Luma d.o.o.  
− 80 let družinske tradicije izdelovanja gumbov 
− Novosti predpisov o embalaži in odpadni embalaži 

− Izobraževanje tekstilnih programov in povezava 
šole z delodajalci  

− Tekstilno in modno oblikovanje  
− Praktično usposabljanje študentov tekstilstva - 

priložnost za študente in podjetja 
− Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta (Anja 

Križnik Tomažin) 
− Zbor članov : Informativne cene in Blagovna 

znamka ISO  
− Skupna večerja in druženje  
Program sobota, 6.10.2018  
− Strokovna delavnica S pomočjo barv do harmonije 

(Branka Urbanija) 
− Integrirane rešitve za avtomatizacijo priprave 

modelov in krojenja  
− Ko vas obišče delovni inšpektor - najpogostejše 

kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev pri nadzoru 
delovnih inšpektorjev, katero dokumentacijo 
delovni inšpektorji najpogosteje zahtevajo, kaj 
delovni inšpektorju ob obisku preverjajo  

Rezervacije za nastavitev:  tel. 05 66 37 300  ali preko 
e-pošte hotel@adria-ankaran.si do 30.9.2018 s 
sklicem, da ste udeleženci strokovnega srečanja 
tekstilcev. Za udeležence srečanja so cene za nočitve 
ugodnejše.    
Kotizacija:  brezplačno za člane OZS, ostali udeleženci 
59€, doplačilo večerja 15€.  
Prijave:  do 30.9.2018, prijavnico dobite na OOZ Idrija

 

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 

https://www.cliclavoro.gov.it/_layouts/15/ClicLavoro.Web/WebPages/Login_FBA.aspx?Return-Url=%2fareariservata%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fareariser-vata%252FPagine%252FCabotaggio%255FList%252Easpx&Source=%2Fareariservata%2FPagine%2FCa-botaggio_List%2Easpx
https://www.cliclavoro.gov.it/_layouts/15/ClicLavoro.Web/WebPages/Login_FBA.aspx?Return-Url=%2fareariservata%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fareariser-vata%252FPagine%252FCabotaggio%255FList%252Easpx&Source=%2Fareariservata%2FPagine%2FCa-botaggio_List%2Easpx
mailto:hotel@adria-ankaran.si


 

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 Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 33,90€ od 1.4.2018 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 34,37€ od 1.1.2018 
 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  

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

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,90€  od 1.4.2018 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 34,37€ od 1.1.2018 
 

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

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

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



 

497,19€ ( 80% povprečne plače 2017) in največ v 
višini 2.175,23€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2017 = 3,5 
x 1.626,95€). 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki 
sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec.  
 

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

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

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

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

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

− starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja ali partnerja v registrirani istospolni 

skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe. 

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

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za maj 2018 je znašala 1.663,23€, neto  
plača pa 1.077,77€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
maj 2018  je znašala 1.659,12€, neto 1.076,77€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec – 
maj 2018  je znašala 1.666,03€, neto 1.079,90€.  
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za junij 2018 je znašala 1.654,00€, neto  
plača pa 1.073,47€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
junij 2018  je znašala 1.658,26€, neto 1.076,22€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april – 
junij 2018  je znašala 1.660,47€, neto 1.076,72€.  
 

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 
 
 

IZ URADNEGA LISTA 
 

45 4.7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice 

45 4.7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij 

46 6.7. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije 

47 6.7. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje 

48 13.7. 

Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij   
Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah   
Slovenski poslovnofinančni standard 3 –Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin   
Slovenski poslovnofinančni standard 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje 

50 20.7. CERKNO - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 

50 20.7. IDRIJA - Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija   

 50 20.7. IDRIJA - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe   
 50 20.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.   

 50 20.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija   
 50 20.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič   
 50 20.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Idrija   
 

50 20.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija   
 50 20.7. IDRIJA - Sklep o ukinitvi javnega dobra   
 51 20.7. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo 

51 20.7. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo 

52 27.7. Poročilo o gibanju plač za maj 2018 

52 27.7. IDRIJA - Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija 

53 3.8. Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 

54 10.8. CERKNO - Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno 

56 17.8. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 

57 24.8. Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki 

58 31.8. Poročilo o gibanju plač za junij 2018 
 

  UGODNOSTI ZA ČLANE OOZ IDRIJA 
   

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 
 

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. 

Predstavite svoje izdelke in storitve in pridobite 
nove stranke 
Članu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije portal 
nudi brezplačno spletno predstavitev vašega podjetja, 
https://www.mojobrtnik.com/ 
Priključite se največji slovenski bazi obrtnikov. 

 

GLASILO OOZ IDRIJA V 

ELEKTRONSKI OBLIKI 
V kolikor bi želeli prejemati mesečno glasilo Območne 
obrtno-podjetniške zbornice ali druge informacije v 
elektronski obliki, nam sporočite vaš e-naslov.   
  

 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji
https://www.mojobrtnik.com/


 
 

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI AVGUST 2018 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

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

1.301,56€ 
(80% PP 2016=80% X 1.626,95€)  

 

5.693,33€ 
3,5 kratnik povprečne 
mesečne bruto plače 2016                                             

 
prispevek stopnja Referenca 

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

030 

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

 

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

         

976,17 € 

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

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

     

individualno 

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

prispevki skupaj: 497,19€         
1.301,56€ 

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

prispevki skupaj: 2.175,23€ 
5.694,33 € 

 

OLAJŠAVE 
splošna olajšava mesečna olajšava € letna olajšava € 

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

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

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

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

                            2. otrok 220,77 2.649,24 

                            3. otrok 368,21 4.418,54 

za druge vzdrževane družinske člane 203,08 2.436,92 

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

za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  2.819,09 

 
 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

Vrsta izplačila Kolektivna pogodba za obrt in 

podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 

in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

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

ur - za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur + 0,76€ 
4,90 € 6,12 € 

+ 0,76 € 
Terenski dodatek 4,00 € 4,49 € 

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

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

Regres za letni dopust  

KP za obrt in podjetništvo najmanj v višini min. plače +1% 
po Uredbi - najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je 70% PP za predpretekli mesec) 

851,22 € 1.157,80 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji      

 

6-8 ur 6,20 € 7,45 € 

8-12 ur 8,50 € 10,68 € 

nad 12 ur 17,00 € 21,39 € 

 

 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 

namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  AVGUST 2018 22 1 23 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176 8 184 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,90      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 34,37      

SKUPAJ 68,27      

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača JUNIJ 2018 1.654,00 

€ 

1.073,47   PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR - JUNIJ  2018 1.658,26 

€ 

1.076,22   Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  APRIL - JUNIJ 2018   1.660,47 

€ 

1.076,72   Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2017 1.626,95 

€ 

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

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

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

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

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE  MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad € 

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 

SKUPAJ  neto davčna 

osnova nad €  

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 

SKUPAJ 

 8.021,34  16%   668,45  16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27%  nad 

8.021,34 € 

 668,45 1.700,00 106,95 + 27%  nad 668,45 € 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34%  nad 

20.400,00 € 

 1.700,00 4.000,00 385,47 + 34%  nad 1.700,00 € 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39%  nad 

48.000,00 € 

 4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39%  nad 4.000,00 € 

70.907,20  22.943,46 + 50%  nad 

70.907,20 € 

 5.908,93  1.911,96 + 50%  nad 5.908,93 € 
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