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ČLANARINA – POPUST OB 
ENKRATNEM LETNEM PLAČILU 

 
Skupščina OZZ je na seji 15.1.2019 sprejela sklep o 
višini članarine za leto 2019. 
Mesečna članarina OZS znaša: 
− 10 € mesečno za člane, ki na podlagi pridobljenega 

certifikata osebno opravljajo dejavnost domače in 
umetnostne obrti  

− 20 € za samostojne podjetnike in gospodarske 
družbe brez zaposlenih   

− 30 € za samostojne podjetnike in gospodarske 
družbe, ki imajo zaposlene  

V kolikor ima član v celoti poravnano članarino za 
nazaj, lahko izkoristi popust. Način in rok za plačilo 
letne članarine bo naveden na računu za mesec 
januar. Član, ki najkasneje do 28. februarja 2019 
plača letno članarino v enkratnem znesku (sklic iz 
računa za januar 2019), se mu prizna popust v višini 
enomesečne članarine. Za poravnano letno članarino 
se knjiži prejet račun za januar, za članarino za 
obdobje od februarja do decembra 2019 bo za 
knjiženje poslan bremepis.  
Rok za plačilo letne članarine je 28.2.2019 
 

SEMINAR  RAČUNOVODSKI IN 
DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 

 

ICRA v sodelovanju z OOZ Idrija organizira seminar 
Računovodski in davčni obračun za gospodarske 

družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 in 
novosti, ki bo v  

sredo ob 16.uri v Idriji  
( Icra, učilnica Icrum, Mestni trg 2, Idrija)  

 

Program seminarja: 
− Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih 

poslovnih dogodkov. 
− Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco 

stanja in izkaz poslovnega izida. 
− Oslabiti terjatve (insolvenčni postopki, 

neizterljivost) ter njihov računovodski in davčni 
vidik. 

− Oslabitve in odpisi zalog. 
− Vodenje, vrednotenje in prodaja nepremičnin in 

opredmetenih osnovnih sredstev. 
− Storitve izvajanja na nepremičninah v Sloveniji 

državah članicah EU ali tretjih državah. 
− Davčno priznani, nepriznani in delno priznani 

prihodki in odhodki ter inventurne razlike. 
− Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih 

daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev 
zaposlenih. 

− Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava 
in bonitet zaposlenih. 

− Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in 
davčnega vidika. 

− Davčne olajšave za leto 2018 in njihov prenos ter 
pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite 
izgube. 

− MSRP 15 in MSRP 16 – za koga sta pomembna. 
− Novosti na področju DDV od 1. 1. 2019 dalje. 
− Odgovori na vprašanja ter diskusija. 
 

AKTUALNO 
 



 

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. 
ekon., ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem 
s področja računovodstva in financ. Je predavateljica 
in nosilka predmetov s področja financ, računovodstva 
in davkov na višjih in visokih strokovnih šolah ter 
fakultetah, pa tudi avtorica najrazličnejših strokovnih 
in znanstvenih člankov ter urednica raznih strokovnih 
publikacij. 
Prijave: do torka 12.2.2019 na OOZ Idrija, tel. (05) 
37 34 754 ali na e-naslov ivica.podgornik@ozs.si. 
 

VIŠJI PAVŠALNI PRISPEVKI ZA 
POPOLDANCE  

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje (ZZ) so 
za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic  (popoldanci) od januarja 2019 višji za 3,38 % 

Prispevek za ZZ, zavarovanje za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen se je 1.1.2019 povišal na 35,53€ 
(doslej 34,37€). Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne 
glede na število dni opravljanja dejavnosti v 
posameznem mesecu.  

Pavšalni prispevki za prvo trimesečje 2019 

prispevek januar februar marec april december 

PIZ 33,90 33,90 33,90 sprememba 

ZZ 
8,88 8,88 8,88 8,88 
26,65 26,65 26,65 26,65 

ZZ 
SKUPAJ 

35,53 35,53 35,53 35,53 

PIZ + ZZ 69,43 69,43 69,43 sprememba 

Prispevek za PIZ, zavarovanje za invalidnost, telesno 
okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, ostane do marca 2019 
nespremenjen.  
 

VIŠJI PRISPEVEK KRATKOTRAJNO 
DELO 

Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, 
zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. Znesek za zavarovanje za  poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni  je  od 1. 2. 2019 v višini 5,03€ 
(doslej 4,86€).  
 
 

ZAKONODAJA 

 

EMBALAŽA, ODPADNA EMBALAŽA, 
OBVEZNOST POROČANJA 

Spodnjih količin ni, uredba velja tudi za zelo 
majhne količine, tudi če imate le 1 kg ali še 
manj embalaže. 
Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo določa obveznosti vodenja evidenc ter 
obveznost poročanja o uporabljeni embalaži in 
plastičnih vrečah. Iz obrazložitve kaj je embalaža in 
kdaj nastane obveznost vodenja evidenc in poročanja 
sledi, da je obveznost vpisa in poročanja dejansko v 
praksi za večino podjetij. 
Spremembe Uredbe v letu 2018 so prinesle kar nekaj 
sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo 
letno zelo majhne količine embalaže skupaj z 
embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, 
to velja za vso embalažo, tudi zelo majhne količine.  
 

Podjetja, ki imajo obveznosti vodenja evidenc 
in poročanja 
Do 31. 3. 2019 morajo podjetja in samostojni 
podjetniki - embalerji in pridobitelji embaliranega 
blaga ter proizvajalci in pridobitelji  t. i. servisne 
embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, 
poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 
2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk 

pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali 
kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za 
nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene. 
Dolžnost vodenja evidence velja za vsa podjetja, ki 
prvič dajejo embalažo na trg RS: 
− Blago embalirano v RS, ali prvič uporabljeno blago, 

če je embaler tega blaga tudi njegov končni 
uporabnik. Za embalažo, v katero je embalirano 
blago, ki ga daje embaler v promet, se štejeta tudi 
skupinska in transportna embalaža. 

− Embalirano blago, pridobljeno iz tujine (pridobljeno 
v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav) 
ali prvič uporabljeno, če je pridobitelj tega blaga 
tudi njegov končni uporabnik. 

− Servisno embalažo, pridobljeno iz tujine ali servisno 
embalažo proizvedeno v RS, ki ni namenjena za 
embaliranje, ali prvič uporabljeno, če je pridobitelj 
ali proizvajalec te (servisne) embalaže tudi njen 
končni uporabnik  

 

Kdaj nastopi obveznost vodenja evidenc 
embalaže dane na trg za podjetja? 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
določa, da je potrebno od 1.1.2018 voditi novo 
evidenco o dajanju embalaže v promet. Obveznost 
velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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pridobitelje servisne embalaže. Pomen embaler, 
pridobitelj in proizvajalec so opisani v 3. členu Uredbe.  
Vsi navedeni so morali do 31.1.2018 vpisati v 
evidenco, vzpostavljeno pri ARSO ter za leto 2018 
voditi evidenco o dajanju embalaže v promet 
(Navodila za vpis v evidenco ARSO). Ta mora 
vsebovati podatke o masi embalaže, dane v pomet, 
ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu 
materialu. Na podlagi vzpostavljene evidence bo 
potrebno o embalažo dani na trg poročati na ARSO do 
31.3.2019 za leto 2018. 
Dolžnost vodenja evidence velja za vsa podjetja, ki 
prvič dajejo embalažo na trg v Sloveniji.  
 

Kaj je embalaža? 
Embalaža je vse kar obdaja izdelek, surovine ali neko 
osnovno enoto in je namenjena za prodajo osnovne 
enote, zaščito ali transport. Da govorimo o embalaži, 
ki je predmet novih obveznosti, mora opravljati 
funkcijo embalaže, v nasprotnem primeru gre za 
izdelek. 
Embalaža je torej izdelek iz katerega koli materiala, 
namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za 
surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi 
hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove 
dostave ali predstavitve na poti od embalerja do 
končnega uporabnika. 
Če podjetje od dobavitelja kupi zložene kartonaste 
škatle, ki jih potrebuje za prodajo svojih produktov, je 
kupilo izdelek. V trenutku, ko so škatle uporabljene za 
embaliranje svojih produktov, so le te postale 
embalaža. Enako velja za plastično stretch folijo, ki jo 
je dobavitelj prodal kot svoj izdelek. Ko je podjetje 
svoje izdelke pripravilo na transport in jih ovili s folijo, 
je folija postala embalaža.  
 

Delitev embalaže 
1. po namenu uporabe:  

− primarna (prodajna): kozarci, vrečke, konzerve, 
steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali 
druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki 
obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto 
blaga, namenjeno končnemu uporabniku na 
prodajnem mestu, ter varuje blago pred 
poškodbami in onesnaženjem. 

− sekundarna (skupinska): folije, škatle ali 
podobni ovoji ali druga embalaža s sestavnimi 
deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih 
prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega 
blag 

− terciarna (transportna): sodi, zaboji, ročke, 
vreče, palete, škatle ali druga embalaža  

1. po embalažnem materialu: papir in karton, 
plastika, les, kovine, steklo, kompozit, drugo-
keramika, tekstil … 

 

Pojmi iz Uredbe 
− proizvajalec embalaže je oseba, ki izdeluje 

embalažo zaradi dajanja v promet ali za lastno 
uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti 

− pridobitelj embalaže je oseba, ki embalažo 
pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na 
ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom 
dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja 
svoje dejavnosti 

− pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki 
embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU 
in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih 
držav, z namenom dajanja v promet ali lastne 
uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti 

− embaler je oseba, ki embalira ali pakira blago pod 
svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na 
kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi 
dajanja v promet ali za lastno uporabo.  

− Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno 
znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na 
kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se 
za embalerja šteje imetnik blagovne znamke.  

− Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje RS blago z 
blagovno znamko pravne osebe, registrirane v RS 
za dajanje blaga v promet, se za embalerja šteje 
imetnik blagovne znamke.  

− Za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga 
daje embaler v promet, se štejeta tudi skupinska 
in transportna embalaža, čeprav nista označeni 
z blagovno znamko embalerja 

− proizvajalec / pridobitelj / uvoznik servisne 
embalaže 
Servisna embalaža: predmeti, ki so oblikovani in 
namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter 
odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali 
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem 
mestu, so embalaža, če imajo funkcijo embalaže. 
Med servisno embalažo spadajo: 
− plastične nosilne vrečke, z ročaji ali brez, ki so 

na voljo potrošnikom na prodajnem mestu 
blaga ali izdelkov; 

− lahke plastične nosilne vrečke z debelino stene 
manj kot 50 mikronov; 

− zelo lahke plastične nosilne vrečke z debelino 
stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz 
higienskih razlogov ali namenjene za primarno 
embalažo živil, ki niso predpakirana, če to 
prispeva k temu, da se zavrže manj hrane; 

− okso-razgradljive plastične nosilne vrečke iz 
plastičnih materialov, ki vsebujejo aditive, ki 
katalizirajo razgradnjo plastičnega materiala v 
mikrodelce. 

Servisna embalaža je poseben primer, za katero je 
dolžan poročati dobavitelj. Gostinec, ki stranki 
proda pizzo v škatli ali kavo v lončku za na pot, 
nima nobenih obveznosti poročanja. Med servisno 
embalažo prav tako spada ovoj, v katerega 
kemični čistilec zavije oblačilo, torej zanj ne 
nastane obveznost poročanja.  

 

Kdaj je embalaža prvič dana na trg? 
Dajanje embalaže v promet pomeni prvič dati na trg 
Republike Slovenije (ne velja za tujino) 



 

Obveznost podjetja nastale, če je vaše podjetje tisto, 
ki prvo vnese/da na trg RS embalažo, ki bo enkrat 
končala v odpadkih oziroma postala odpadna 
embalaža. Pri tem se upošteva embalaža, ki jo prodate 
skupaj s svojimi izdelki ali embalaža, ki ostane na 
vašem dvorišču pri tem, ko razpakirate izdelke iz 
tujine (brez predhodnega dobavitelja). 
1. Blago embalirano v RS, ali ga prvič uporabiti, če je 

embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik 
V tem primeru gre za embalerja, ki embalira svoje 
izdelke in jih tako embalirane proda svojim 
kupcem. Če vaše podjetje izdeluje npr. bombone, 
ki jih nato pakira v manjše kartonaste škatlice, okoli 
škatlic ovije folije, vse škatlice skupaj pa zloži in 
zapakira v eno kartonasto škatlo, je vse navedeno 
embalaža. Ko več večjih škatel zložite na paleto ter 
jih ovijete s folijo, tudi slednje predstavlja 
embalažo. Vse skupaj prodano kupcu na slovenski 
trg, pa predstavlja embalažo prvič dano na trg.  
Tudi v kolikor vaše izdelke za vas embalira kdo drug 
in gre za izdelke pod vašo blagovno znamko, se za 
embalerja šteje vaše podjetje.  

2. Embalirano blago, pridobljeno iz tujine (pridobljeno 
v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav) 
ali ga prvič uporabiti, če je pridobitelj tega blaga 
tudi njegov končni uporabnik 
Enako velja tudi za embalirano blago, pridobljeno 
iz tujine. Če ste že embalirane izdelke pridobili iz 
tujine in jih embalirane prodali vašim kupcem na 
slovenskem trgu (gre za primer iz 2. točke) gre za 
embalažo, ki jo prvič daje na trg vaše podjetje in je 
za njo potrebno voditi evidenco. V kolikor ste 
izdelke pred prodajo (deloma) razpakirali ali 
prepakirali, pri čemer je pri vas nastala odpadna 
embalaža, ste končni uporabnik. Tudi v tem 
primeru se šteje, da je bila embalaža prvič dana na 
trg. Gre namreč za embalažo, ki je nastala pri 
opravljanju vaše dejavnosti in nima predhodnega 
dobavitelja.  

3. Embalažo, pridobljeno iz tujine (pridobljeno v drugi 
državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav) ali 
proizvedeno v RS, ki ni namenjena za embaliranje, 
ali jo prvič uporabiti, če je pridobitelj ali 
proizvajalec te (servisne) embalaže tudi njen 
končni uporabnik (9. točka 3. člena Uredbe) 
Prvič pa je dana na trg tudi t.i. servisna embalaža 
oziroma embalaža namenjena za polnjenje na 
prodajnem mestu. Servisna embalaža je npr. 
vrečka za sendvičae, plastične ali kartonske škatle 
za torte, aluminijasta folija ali papirnate in plastične 
nosilne vrečke. Evidenco za njih je dolžan voditi 
proizvajalec ali pridobitelj te embalaže.  

Izjema velja za vračljivo embalažo ter embalažo z 
dolgo življenjsko dobo. Tako  v primeru, ko je za 
lesene palete vzpostavljeno nadzorovano kroženje, 
kot embalažo, ki je prvič dana na trg, evidentirate 
samo palete, ki so na trg dane prvič. V evidenci pa ni 
potrebno voditi embalaže z dolgo življenjsko dobo – 
npr. kartoni za igre, zaboji za orodje, pribor…   

 

Obveznosti glede vodenja evidenc za plastične 
nosilne vrečke 
Evropska direktiva zahteva poročanje in zmanjšanje 
poraba vrečk. Novela Uredbe o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo in Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže določata nove obveznosti glede plastičnih 
nosilnih vrečk, danih na trg Republike Slovenije.  
− Plastične nosilne vrečke so nosilne vrečke iz 

plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom 
na prodajnem mestu blaga ali izdelkov; 

− Lahke plastične nosilne vrečke (LPNV) so plastične 
nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 
mikronov  

− Zelo lahke plastične nosilne vrečke (ZLPNV) so 
plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 
15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov 
ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso 
predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže 
manj hrane. 

Uredba prinaša novosti tudi za distributerje, ki 
potrošnikom ponujajo zelo lahke plastične nosilne 
vrečke, ki morajo v letu 2018 prvič voditi lastno 
evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, 
ki so namenjene za embalažo živil, ki niso 
predpakirana, potrošnikom pa jih bodo prodajali kot 
nosilne vrečke za predpakirana živila ali neživilske 
proizvode. Nosilne plastične vrečke, ki se uporabljajo 
za predpakirana živila ali neživilske proizvode, je 
potrebno od 1.1.2019 potrošniku zaračunavati.  
 

Vodenje evidenc 
Za poročanje je potrebno voditi evidence o letnih 
količinah embalaže, dane v promet v preteklem letu, 
embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in 
pridobitelji servisne embalaže prvič poročajo v letu 
2019. Oblika evidence je poljubna 
 

Primer evidence: 
SKUPNA LETNA KOLIČINA PRIDOBLJENE ALI UVOŽENE EMBALAŽE 2018 

Vrsta embalažnega materiala Januar Februar … December 

Papir, karton     

Plastika (ovojna folija…?     

Les     

Kovine     

Sreklo     

Drugo     

Skupaj     
 

Letno poročilo mora vsebovati podatke o: 
− masi embalaže, dane v promet v preteklem letu, 

ločeno po vrstah embalaže in embalažnem 
materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, 
steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali 
material biološkega izvora). 

− načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z 
odpadno embalažo (skupni ali individualni sistem 
ravnanja z odpadno embalažo  

− osebnem imenu in naslovu oz. firmi in sedežu ter 
podatki DROE ( družba za ravnanje z odpadno 
embalažo), 



 

− načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z 
odpadno embalažo (skupni ali individualni sistem 
ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 
36. členom te uredbe), 

− osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu 
ter matični št. DROE, s katero imate v tekočem 
koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega 
odstavka 26. člena uredbe, če v tekočem 
koledarskem letu zagotavljate obveznosti ravnanja 
z odpadno embalažo v skupnem sistemu ravnanja 
z odpadno embalažo. 

 

Primeri:  
Kovinar: Izdela izdelke, ki jih zaščiti s folijo, vloži v 
škatlo in dostavi kupcu v Sloveniji. V tem primeru je 
embaler in zavezanec za vpis v evidenco pri ARSO in 
vodenje evidence o masi uporabljene embalaže in 
poročanje v letu 2109.  
Primer: podjetje pridobiva / uvaža embalirane vijake, 
repromaterial ipd. iz tujine. V tem primeru je podjetje 
uvoznik oz. pridobitelj embaliranega blaga in se je 
dolžan vpisati v evidenco pri ARSO, voditi evidenco in 
poročati. Ta primer velja za uvožene izdelke, ne glede 
ali ga ima podjetje za lastno uporabo in nadaljnjo 
prodajo v RS. V primeru, da te iste izdelke podjetje 
pridobi od dobavitelja v Sloveniji, je dobavitelj 
zavezanec za vodenje evidenc in poročanje.   
 

Mizar: izdela pohištvo, ki ga zaščiti s folijo in dostavi 
kupcu. V tem primeru je embaler in zavezanec za vpis 
v evidenco pri ARSO in vodenje evidence o masi 
uporabljene embalaže in poročanje na ARSO 
  

Kemična čistilnica, pralnica: očisti oblačila, jih da 
na obešalnik (embalaža, v tem primeru je zavezanec 
kot embaler in zavezanec za vpis v evidenco pri ARSO 
in vodenje evidence o masi uporabljene embalaže in 
poročanje), zaščitna folija (papir, vreča) pa je po 
servisna embalaža in ima proizvajalec ali uvoznik 
obveznost vodenja evidenc in poročanja 
 

Frizer: nima obveznosti vodenja evidenc in 
poročanja, razen v primerih, ko sam kupuje 
embalirano blago v tujini in ga uporabi ali daje prvič 
na trg v RS ( npr. nabava preparatov za nego las izven 
Slovenije), v tem primeru je zavezanec za vpis v 
evidenco pri ARSO 
 

Cvetličar: če ima slovenskega dobavitelja, običajno 
ni zavezanec. Cvetlični lončki, ki so namenjeni samo 
za prodajo in prevoz rastlin so embalaža,  cvetlični 
lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenje pa niso 
embalaža. Ovojni, darilni papir, ki ga cvetličar 
uporablja pa je po uredbi servisna embalaža in ima 
dobavitelj dolžnost vodenja evidenc in poročanja.  
 

Avtoserviserji: če so pridobitelji /uvozniki 
embaliranega blaga, ki ga prvič dajo na trg v RS ali 
sami porabijo 
 

Gostinci: folija, kartoni za pizze, embalaža za živila 
za enkratno uporabo ipd.  sodijo med servisno 

embalažo, odgovornost je na proizvajalcu oz. tistemu, 
ki to prvič daje na trg v RS 
 

Slaščičarji, peki: živila zapakirana v embalažo na 
proizvodnem mestu ( npr. pakiranje za prodajo v 
trgovinah), je zavezanec za vodenje evidenc in 
poročanje. Embalaža za živila, ki jih zapakira v 
embalažo na prodajnem mestu ( stranki, ki naroči 
torto in jo zaužije v lokalu ali pa jo odnese domov), pa 
sodi med  servisno embalažo, v tem primeru pa ni 
zavezanec. Uporaba zelo tankih plastičnih nosilnih 
vrečk: za nepakirana živila ni obveznosti (primer: kruh 
direktno v vrečko), za predpakirana živila (primer: 
pecivo v škatli da v vrečko), pa je zavezanec za 
vodenje evidenc in poročanje. 
 

Palete  
Uporaba povratne palete – poročanje samo ob prvem 
dajanju v promet, zato je potrebno voditi evidenco o 
paletah. 
− Uporaba nepovratne palete: prijava na ARSO, 

vodenje evidenc, poročanje na ARSO, zagotovitev 
pravilnega ravnanja s paletami za enkratno rabo. 
Priporoča se vračanje palet dobavitelju namesto 
nedovoljenega sežiga in predhodni dogovor z 
dobavitelji o ravnanju z odpadno embalažo 

− Nepovratne palete, ki se ne vračajo v sistem - 
prodaja zbiralcem oz. trgovcem … 

 

Navodila za vpis v evidenco ARSO in Navodilo z 
obrazcem za plastične nosilne vrečke (FURS 
in/ali ARSO) glede obveznosti vodenja evidenc  
in poročanja dobite na OOZ Idrija. 
 

e-VLOGA ZA DELOVNO DOVOLJENJE 
TUJCEV  

 
Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo 
poslovnim subjektom omogoča oddajo 
elektronskih vlog za izdajo dovoljenja za prvo 
zaposlitev ali strokovno zaposlitev državljanov 
BIH 
Delodajalci lahko od 24.12.2018 na portalu e-VEM 
oddajo elektronsko vlogo za izdajo dovoljenja za prvo 
zaposlitev ali strokovno zaposlitev na podlagi 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom 
ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju 
državljanov BiH v Sloveniji, kar pomeni hitrejše in 
učinkovitejše pridobivanje delovnih dovoljenj. 
Novost je uvedena v skladu s Pravilnikom o 
spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v 
sistem za podporo poslovnim subjektom, ki je bil 
objavljen 21.12.2018 (Uradni list RS, 82/2018). 
Oddajte vlogo na portalu e-VEM 
 

Zaposlitev in delo tujca 
Če želite zaposliti tujca - državljana tretje države, 
mora ta imeti veljavno enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo, v primeru zaposlovanja 
državljana Bosne in Hercegovine ali Srbije pa 

http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/zaposlitev-in-delo-tujca/


 

tudi delovno dovoljenje po bilateralnem 
sporazumu, ki je soglasje k enotnemu dovoljenju. 
Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje 
za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in 
delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na zavodu za 
zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo 
prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, 
tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. 
Tujca lahko zaposli delodajalec, ki aktivno posluje 
najmanj 6 mesecev, ima v tem času najmanj enega 
zaposlenega, ter ima na TRR najmanj 10.000 € 
mesečnih prilivov ali novoustanovljen delodajalec, ki 
izkazuje minimalno 50.000 € investicij. 
  

Enotna dovoljenja (eBDP) - vlaganje prošenj za 
izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve 
ali dela  
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki želijo 
zaposliti tujca ali omogočiti opravljanje dela tujca na 
podlagi pogodbe civilnega prava, državljana tretje 
države (t.j. države, ki ni članica Evropskega 
gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije), 
lahko v skladu z ZTuj-2 za tujca, brez njegovega 
pooblastila, vložijo prošnjo za izdajo/podaljšanje 
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Na podlagi 
tujčevega pooblastila lahko opravljate tudi druga 
dejanja v postopku izdaje/podaljšanja enotnega 
dovoljenja za prebivanje in delo, z izjemo vročitve 
izdanega dovoljenja (vroči se osebno tujcu).  
Elektronska prošnja (e-vloga) se odda za izdajo 
prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in 
delo tujcu ali pa za podaljšanje enotnega dovoljenja 
za prebivanje in delo tujcu v Sloveniji. 
Vloge, povezane z izdajo enotnega dovoljenja, ki jih 
delodajalec lahko za tujca vloži so navedene na 
spletnem portalu SPOT (eVEM) seznam e-vlog. Pri 
izbiri postopka s predhodnim plačilom takse, mora 
delodajalec preveriti višino in navodila za plačilo 
upravnih taks.  
Delodajalec lahko prošnjo osebno vloži tudi pri 
upravni enoti, kjer bo tujec prebival, je sedež 
delodajalca ali se opravlja dejavnost. 
Pridobitev mora vlagatelj zadostiti določenim 
pogojem. Postopek pridobitve enotnega dovoljenja in 
ostale informacije je naveden na straneh Zavoda za 
zaposlovanje. 
 

Delovno dovoljenje za državljane BIH in Srbije 
Vlogo za  delovno dovoljenje za zaposlitev državljanov 
BiH in Srbije na podlagi Sporazuma in za sezonska 
dela v kmetijstvu ali gozdarstvu, izda Zavod za 
zaposlovanje in  se upošteva kot soglasje k enotnemu 
dovoljenju. Enotno dovoljenje pa izda Upravna enota.  
Delodajalec lahko za tujca vloži prošnjo za izdajo 
dovoljenja in za zaposlitev po bilateralnem sporazumu 
z BiH in s Srbijo.  
 

 
 
 

 

Najpogostejše pomanjkljivosti pri vlogah v 
postopkih pri zaposlovanju tujcev 
Zavod za zaposlovanje je pripravil spisek 
pomanjkljivosti, ki so največkrat prisotne pri vlogah za 
izdajo delovnega dovoljenja na podlagi Sporazuma 
med Slovenijo in BIH in zaradi katerih se postopki 
podaljšujejo. 
1. Obvestilo o prostem delovnem mestu delodajalca  

O prostem delovnem mestu delodajalci sporočajo 
podatke Zavodu na obrazcu PDM-KTD, ki opravi 
»kontrolo trga dela« ter delodajalca obvesti ali so 
v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne 
osebe. Delodajalci pogosto v obrazcu navedejo 
pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih 
kandidati ne izpolnjujejo oziroma nimajo dokazil 
(npr. znanje več aktivnih tujih jezikov, večletne 
delovne izkušnje ali kombinirana delovna mesta) ali  
zapisujejo nepopolne kontaktne podatke ( npr: 
elektronski naslov), kar povzroča dodatno oviro pri 
vzpostaviti kontakta med »Agencijo za rad i 
zapošljavanje (ARZ)« iz BIH ter delodajalcem.  

2. Obveščanje »Agencije za rad i zapošljavanje BIH 
(ARZ) 
− Delodajalci na (ARZ) pošiljajo dokumentacijo 

preden je končan predhodni postopek na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki 
na (ARZ) posreduje dokument »Osnovni podatki 
o delodajalcu in prostem delovnem mestu«. Na 
ta način je (ARZ) obremenjena s prejetimi 
dokumenti, za katere ne vedo na katere 
postopke se nanašajo.  

− Na (ARZ) delodajalci pošiljajo nevereodstojne 
listine: pogodbe o zaposlitvi namesto delavca 
podpiše delodajalec, neverodostojna dokazila o 
izobrazbi, sumljivi certifikati o opravljenih 
tečajih ali pa pošiljajo preobsežne priloge, ki jih 
ARZ ne more sprejeti. 

3. Zaposlovanje tujcev – Zavod RS za zaposlovanje  
− Kljub končanemu predpostopku po Sporazumu 

z BIH,  delodajalci ne vložijo vloge za zaposlitev 
tujca (obrazec TUJ-BIH) na Zavodu RS za 
zaposlovanje oz zamudijo 30-dnevni rok.  

− Posredujejo pogodbe o zaposlitvi, ki niso v 
skladu z določili zakona, ki ureja delovna 
razmerja (npr. delovni čas, dopust, plača) ali pa 
ni v skladu z določili Sporazuma o zaposlovanju 
z BIH (pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena 
najmanj za dobo enega leta, poskusno delo 
lahko traja največ 3 mesece).  

− delodajalci spreminjajo pogodbe o zaposlitvi v 
postopku zamenjave delodajalca v prvem letu 
zaposlitve. V primeru prekinitve delovnega 
razmerja v prvem letu zaposlitve delavca, je o 
tem treba obvestiti Zavod RS za zaposlovanje  

Elektronsko oddajanje vlog preko portala SPOT 
(eVEM) od 24.12.2018 dalje je za poslovne subjekte 
hitrejši in učinkovitejši način pridobivanja delovnih 
dovoljenj 
  

http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/zaposlitev-in-delo-tujca/ebdp-vlaganje-prosenj-za-izdajo-dovoljenj-za-prebivanje-zaradi-zaposlitve-ali-dela-v-elektronski-obliki/
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/zaposlitev-in-delo-tujca/podatki-za-placilo-e-vloge-velja-za-vloge-kjer-se-ne-uporabi-elektronsko-placilo-prek-eujp/
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/zaposlitev-in-delo-tujca/podatki-za-placilo-e-vloge-velja-za-vloge-kjer-se-ne-uporabi-elektronsko-placilo-prek-eujp/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/postopek_enotno_dovoljenje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/postopek_enotno_dovoljenje


 

POTRDILA A1- PREKINITEV MED 
NAPOTITVAMA  

ZZZS bo od 1.2.2019 dosledneje upošteval predpise 
EU, ki se nanašajo na predhodno obdobje napotitve 
delavca (ali samozaposlene osebe) v določeno 
državo.  
Tako je po zaključku 24-mesečne napotitve v eno 
državo članico, delavec (ali samozaposlena oseba) 

praviloma lahko takoj napoten na delo s strani istega 
podjetja v drugo državo članico, v isto državo članico 
pa šele po preteku dveh mesecev. Podrobnejša 
opredelitev je navedena v Sklepu A2 o razlagi člena 
12 Uredbe (ES) številka 883/2004, v odstavku 2 (c). 
Informacije o napotitvi v tujino so objavljene na 
spletni strani http://www.napotenidelavci.si/sl/ 
 

INFORMACIJE 
 

 

ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI 
Podatki o slovenski zakonodaji, ki so na voljo od leta 

1991 dalje kažejo, da smo imeli na dan 29. 1. 2019 v 

Sloveniji 854 zakonov in 19.763 podzakonskih 
predpisov.  
Število veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov v 
Sloveniji po letih (stanje na 31.12.)  

Leto 
Št. veljavnih 

zakonov 
Št. veljavnih podzakonskih 

predpisov 

2018  851 19676 

2015  812 17683 

2010  769 14982 

2005  680 12388 

2000  622 7037 

1995  508 3439 

1991  362 854 
Vir: www.tax-fin-lex.si  
 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO PRENEHALA 

VELJATI 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je 
z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega 
je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 
11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje. 
Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe 
normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljajo še 
12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da 
vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in 
delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del. 
Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. 
12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj. 
Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi 
navedba, po kateri kolektivni pogodbi se bosta 
delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja 
veljavnosti KPOP, sprememba pogodbe o zaposlitvi ni 
potrebna, razen, če se boste dogovorili za uporabo 
druge kolektivne pogodbe. 
Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne 
določbe KPOP (dodatek za nadurno delo, delovno 

dobo ipd.), stranki te določbe zavezujejo tudi od leta 
2020 dalje, v kolikor je ne boste spremenili. 
Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti 
KPOP od leta 2020 dalje ne bo zavezovala nobena 
kolektivna pogodba svetujem, da določena področja 
(na katera napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih 
(dodatek za nadurno, nočno, izmensko delo, dodatek 
za delovno dobo, jubilejna nagrada, kriteriji za letni 
dopust ipd.). 
 

MOBILNA APLIKACIJA eDAVKI 
FURS ima novo mobilno aplikacijo eDavki, ki ima 
skoraj 30 uporabnih funkcionalnosti 
Zavezanci, fizične osebe, ki si bodo na mobilne 
telefone naložili brezplačno aplikacijo eDavki, lahko 
odslej na svojih mobilnikih preverjajo, ali jim 
delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost. V 
primeru, da jim delodajalec v preteklem mesecu ni 
obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, 
bodo obvestilo o tem dobil na telefon. Obvestilo bodo 
prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. 
Mobilna aplikacija eDavki, ki ima skoraj 30 uporabnih 
funkcionalnosti, med temi tudi personalizirani 
koledarček, preko katerega bodo zavezanci prejemali 
obvestila o njihovih konkretnih obveznostih in 
pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila 
določenega davka). Če bodo uveljavljali olajšavo za 
vzdrževane družinske člane, jim bo na voljo 
predizpolnjen obrazec. 

 
Več informacij o mobilni aplikaciji eDavki, ki je 
dostopna tako na Google Play (Android), kakor tudi na 
iOS Store (Apple) lahko najdete na strani: mobilne 
aplikacije eDavki. 

http://www.napotenidelavci.si/sl/
https://www.tax-fin-lex.si/
https://www.tax-fin-lex.si/Publikacije/LexNovice/7d9d5726-13c2-4ef8-b6c2-d8aaf992e809?utm_campaign=lexnovice&utm_medium=email&utm_source=adremanovice&utm_content=20190123_TemaDneva#komentar
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/
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


 

 

RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 
POKLICE 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je 11. 1. 2019 na spletni 
strani objavili nov razpis za pridobitev štipendije za 
deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 
2019/2020. Nabor deficitarnih poklicev ostaja isti kot 
za šolsko leto 2018/2019. 
Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 
2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič 
obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za 
naslednje poklice in pridobili višjo izobrazbo od že 
pridobljene: 
1. kamnosek 
2. mehatronik operater 
3. izdelovalec kovinskih konstrukcij 
4. inštalater strojnih inštalacij  
5. oblikovalec kovin orodjar 
6. elektrikar 
7. avtokaroserist 
8. pek 
9. slaščičar 
10. mesar 
11. tapetnik 
12. mizar 
13. zidar 
14. tesar 
15. klepar-krovec 
16. izvajalec suhomontažne gradnje 
17. slikopleskar-črkoslikar 
18. pečar– polagalec keramičnih oblog  
19. gozdar 
20. dimnikar 
21. steklar 
Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za 
celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko 
prejemali hkrati z državno štipendijo. V zadnjem 
letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za 
mesec junij.  
Informacije: 
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne 

vpliva na višino otroškega dodatka; 
- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in 

štipendijo za deficitarne poklice; 
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne 

izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 
lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno leto. 

Sklad bo podelil največ 1000 štipendij v višini 100€ 
mesečno, ki jih financirata Evropski socialni sklad in 
Republika Slovenija. 
Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. 6. 2019 do 
vključno 20. 9. 2019. 
Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne 
poklice najdete na spletni strani sklada.   

 

ENOSTAVNE SPODBUDE MALIH 
VREDNOSTI ZA MSP 

 

Vavčerji za spodbudo podjetjem 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) uvaja v letu 2019 
nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala 
in srednje velika podjetja (MSP) – t.i. vavčerje. MSP-
jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do 
sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih 
bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. 
V petih letih bo na voljo skupno 22,5 milijona evrov. 
Prvi vavčerji so na voljo od konca januarja. Vavčerji 
bodo namenjeni za sofinanciranje stroškov za: 
− pridobitev certifikatov kakovosti  
− zaščito intelektualne lastnine 
− internacionalizacijo (tržne raziskave, udeležba v 

gospodarskih delegacijah in na sejmih v tujini, 
srečanja s podjetji v tujini). 

− prenos lastništva in statusno preoblikovanje 
podjetij 

− digitalizacija in omogočitvene tehnologije 
− krožno, zeleno gospodarstvo 
− prototipiranje 
SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami 
objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska 
področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 
dalje, zato je potrebno shranjevati dokazila (izbira 
izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih 
podjetja želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva 
oddajo vlogo. 
Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, 
na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo. Podjetja 
bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih 
stroških iz posameznega odobrenega vavčerja 
pridobila sofinanciranje v višini 60%. Najvišja 
vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, 
bo manjša od 10.000 €. Skupna višina vavčerjev, ki jih 
MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 € na leto. 
 

Vavčer za certifikate kakovosti 
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali 
izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost 
podjetij.  
Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim 
kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno 
priznane norme na področju kakovosti 
izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja 
okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.  
MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih 
stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in 
vzdrževanje certifikata. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/


 

 
Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na 
voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki 
bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev 
certifikata. 
 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP 
in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer 
vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje 
intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in 
ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred 
konkurenti.  

 
Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov 
pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, 
modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne 
lastnine. MSP bodo lahko pridobila sredstva za 
sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in 
postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne 
lastnine. 
 

Vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji 
SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti 
slovenskih podjetij in razvoju slovenskega 
gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava 
z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k 
učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji 
geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim 
pogojem za nastop slovenskih podjetij v 
mednarodnem okviru. 

 
Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri 
internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene: 
− tržne raziskave, 

− udeležba MSP v izhodnih gospodarskih 
delegacijah,  

− srečanja B2B (business to business) v tujini in 
druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,  

− aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih 
forumih/ konferencah/kongresih, 

− skupinski sejemski nastopi. 

 

Objava javnih pozivov 
SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji 
spletni strani www.podjetniskisklad.si in preko e-
novic. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do 
porabe sredstev.  
Pomoč pri pripravi vloge 
Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno 
pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih 
točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh 
statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk 
SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-
notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/ 
Informacije: e-naslov vavcer@podjetniskisklad.si. 
Odgovori in vprašanja bodo objavljali na spletni strani 
SPS. 
 

SPODBUDE V LESARSTVU 2019-
2020 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
objavilo razpis Spodbude za MSP za razvoj in 
uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 
Upravičeni stroški so:  
− stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev 

(nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih 
zgradb) 

− stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev 
(nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, 
licenc, blagovnih znamk, znanja ali 
nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % 
vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, 

− stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev 
povezana z izvedbo začetne investicije). 

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti 

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
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podjetja, višina nepovratnih sredstev: od 50.000 € do  
500.000 €. 
Razpis je objavljen na spletni strani 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_raz
pisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164 

Rok za oddajo vlog je 20.2.2019. 
 

SPODBUDE V LESARSTVU  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred 
industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za 
leto 2018 
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost 
obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo 
lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega 
obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. 
Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx

_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1449 

Informacije: Tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si 
Rok za oddajo vloge: v elektronski sistem od 21. 
januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019. 
 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN  
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 do V. stopnje. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
izobraževanja posameznikom: 
− ki so pred programom, za katerega uveljavljajo 

šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno 
največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj; 

− ki so pred oddajo vloge zaključili izobraževalni 
program (najkasneje do 30. 9. 2022); 

− ki so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 
2022 za: 
− šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022 za 

programe nižjega in srednjega poklicnega, 
srednjega strokovnega oz. tehniškega 
izobraževanja, poklicno tehniškega 
izobraževanja, gimnazije, opravljanje splošne 
mature in maturitetni ter poklicni tečaj; 

− obdobje od 1. 1. 2014 do 2022 za mojstrski, 
delovodski in poslovodski izpiti. 

Višina 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: vsak drugi torek v mesecu  
Sodelujete lahko tudi vsi tisti, ki ste se od 1.1.2014 
prijavili in uspešno zaključili mojstrski izpit ali druge 
zgoraj navedene izobraževalne programe. 
Pomoč pri oddaji vloge: Suzana Kljun, 01 58 305 74 
ali  suzana.kljun@ozs.si 
 

RAZPISI ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 

1. Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) 
Rok za prijavo: najpozneje do 31. 5. 2019 

2. Usposabljanje na delovnem mestu UDM – 
mladi 
Rok za prijavo: najpozneje do 31. 5. 2019 

3. Spodbude za trajno zaposlovanje mladih  
Rok za prijavo: najpozneje do 31. 7. 2019  

4. Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019  
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 31. 7. 2019 Razpisna 
dokumentacija  

5. Aktivni do upokojitve  
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma 
najdlje do 30. 6. 2020 Razpisna dokumentacija  

Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko 
na portalu za delodajalce.  
Informacije: spletna stran zavoda 
Razpisi so objavljeni na spletni strani Zavoda Finančne 
spodbude za delodajalce, Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje 
 

POVEZAVE NA RAZPISE  
Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, tudi za mojstrski 
izpit 
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice 
Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih, 
SPIRIT Slovenija 
Skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini, SPIRIT 
Slovenija 
Seznam aktualnih razpisov EU 2014-20 
Javni razpisi in naročila Programa razvoja podeželja 2014-2020 
Razpisi JS RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja 
Garancije SPS za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

SID banka - Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika 
podjetja (MSP) 
 

IZOBRAŽEVANJE – SEMINARJI – POSLOVNA 
SREČANJA 
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DELAVNICA BLAGOVNE ZNAMKE 
OOZ Idrija organizira delavnico Blagovne znamke – 
marketinško orodje za uvajanje in upravljanje 
blagovnih znamk, ki bo v  
 

sredo 20.3.2019 ob 17.uri na OOZ Idrija 
 

Blagovna znamka je lahko ključnega pomena za 
uspešnost vsakega podjetja. Udeleženci bodo 
seznanjeni na kaj morajo biti pozorni pri načrtovanju 
in uvajanju sodobnih marketinških aktivnosti za 
uvedbo blagovne znamke.   
Program:  
− Razumevanje in pomembnost blagovnih znamk v 

podjetništvu  
− Njen vidni del – logotip, slogan, ime … in nevidni 

del – vrednote, poslanstvo, vizija, osebnost , 
edinstvena zgodba …  

− Dojemanje blagovne znamke vaših kupcev. Graditi 
identiteto, kakovost, zvestobo in premoženje v 
njihovih očeh – opazujmo in prisluhnimo jim!  

− Orodja za uspešno uvajanje, vzdrževanje in 
komuniciranje blagovne znamke  

− Razvoj blagovnih znamk z uporabo vitkega pristopa  
− Konkretne rešitve za vaše podjetje  
Predavatelj: mag. Dejan Šraml  
Udeležba je brezplačna.  
Prijave:  tel. (05) 37 34 754 ali na e-naslov 
ivica.podgornik@ozs.si. 
 

SEMINAR POROČANJE O EMBALAŽI 
IN OBVEZNOSTI GLEDE ODPADNE 

EMBALAŽE 
 

Kovinarji, plastičarji izvajalci elektro 
dejavnosti, elektroniki in mehatroniki 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira za 
kovinarje, plastičarje, izvajalce elektro dejavnosti, 
elektronike in mehatronike seminar »Nove zahteve 
glede poročanja o embalaži in obveznosti zavezancev 
pri ravnanju z odpadki«, ki bo v 
 

petek, dne 15.2. ob 10.uri v veliki sejni dvorani 
OZS, Celovška 69, Ljubljana 

 

Program seminarja:  
Embalaža 
− embalaža (primeri primarne, sekundarne, terciarne 

embalaže), kaj je servisna embalaža? 
− Kdo je embaler? 
− Kdo je proizvajalec oziroma pridobitelj 

embaliranega blaga? 
− Kdo je proizvajalec, uvoznik oz. pridobitelj servisne 

embalaže in njihove obveznosti? 
− Obveznosti  embalerjev in uvoznikov izdelkov 

vezane na embalažo 
− Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na 

prodajnih mestih 
− Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje 

− Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane 
obveznost) 

− Praktični primeri iz posameznih dejavnosti 
Odpadki 
− Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po 

posameznih vrstah odpadkov: 
− vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel 
− izdelava in priprava potrebne dokumentacije 
− odpadki: ločeno zbiranje, začasno 

shranjevanje, označevanje, ipd. 
− poročanje, pooblastila zbiralcem oz. 

predelovalcem  
− ravnanje z nevarnimi odpadki 

− Kdo so zavezanci za poročanje in pripravo letnega 
poročila o ravnanju z odpadki za preteklo leto?    

− Kje dobimo podatke, kaj vpisujemo, priprava 
poročila  

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar 
Prijava: do 12.2.2019 na spletni stani OZS  
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001OzzytUAB 

Cena: 12,20 € za člane in njihove zaposlene, 61€ ostali 
udeleženci ( DDV vključen).  
 

BREZPLAČNI PEDAGOŠKO-
ANDRAGOŠKI 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. pedagoško-

andragoški 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 razpisa je usposobiti mentorje v podjetjih 
oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje 
mentorstva dijakom, študentom ter ostalim 
udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja 
oziroma izobraževanja (vajenci). 
OZS bo tudi v letu 2019 izvajala brezplačne seminarje 
in sicer na naslednjih lokacijah: 

− OOZ Novo mesto, 4., 5. in 11. marec 2019  

− OOZ Škofja Loka 8., 9. in 15. april 2019 
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim 
kandidatom 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.  
Informacije: Suzana Kljun, tel.01 583 05 74 ali e-
naslov suzana.kljun@ozs.si 
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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. 
 

BREZPLAČNI TEČAJI  
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija ICRA 
organizira strokovna, brezplačna izobraževanja in 
delavnice, tečaje: 

− Začetni tečaj španščine (42 ur), začetek 6.2.2019 
ob 8.30  

− Digitalni marketing v Idriji, začetek 5.2.2019 
− Začetni tečaj angleščine (raven A1) v Idriji, začetek 

15.2.2019 
− Nadaljevalni tečaj angleščine (raven A2) v 

Cerknem, začetek 13.2.2019 
− Podjetnost na podeželju, začetek 14.2.2019 
Prednost pri vpisu imajo osebe, starejše od 45 let.  
Informacije in prijava: tel. 05 37 43 913, (051) 427 
410 ali e-naslov izobrazevanje@icra.si.  
 

SEKCIJE 
 

FRIZERJI 
Sekcija frizerjev pri OOZ Ajdovščina organizira 
strokovni seminar MIČ STYLING AKADEMIJE, ki bo v 
 

soboto 23. februarja 2019 ob 15. uri 
na OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4. 

 

Predstavljene vam bodo najnovejše tehnike barvanja 
in striženja iz zadnje kolekcije Flawours 2019. 
Vrhunski barvni tehnik Matjaž Okorn in kreativni vodja 
Tomaž Turk vam bosta prikazala vsak po tri tehnike 
barvanja in striženja in sicer korak za korakom. Med 
samim seminarjem bosta demonstratorja tudi razkrila 
tehnike svetovanja in pristopa do stranke. 
Kotizacija:  30 €.  
Prijave:  tel. (05) 37 34 754 ali na e-naslov 
ivica.podgornik@ozs.si. 
 

SLIKOPLESKARJI 
Sejem Farbe, Ausbau & Fassade v Kölnu  
Sekcija slikopleskarjev in fasaderjev pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije organizira od 21. do 23. 
marca 2019 obisk sejma Farbe, Ausbau & Fassade v 
Kölnu ( Nemčija).  

 
Program:  
Odhod v petek 21.3.2019 iz Ljubljane, večerja in 
nočitev v Düsseldorfu, naslednji dan vožnja do Kölna 
in obisk sejma Farbe, Ausbau & Fassade, večerja in 
nočitev, v nedeljo povratek v Slovenijo. 
Cena: od 278 do 304€ ( odvisno od števila 
udeležencev) vključuje prevoz, dnevnce voznika, 
parkirnine, cestnine, 2 x nočitev z zajtrkom, 2 x 
večerja, spremljevalca agencije, organizacijo 
potovanja in DDV. 
Prijave: do 11.2.2019 na Abctour, Mrharjeva 19, 1210 
Ljubljana. Prijavnico dobite na OOZ Idrija  
 
 
 

 

RAZNE SEKCIJE – STROKOVNA 
EKSKURZIJA 

 

Strokovna ekskurzija v Romunijo z ogledom 
sejmov v razstavnem centru ROMEXPO v 
Bukarešti  
OOZ Škofja Loka organizira od 15. do 18. marca 2019 
strokovno ekskurzijo  v Romunijo z ogledom sejmov v 
razstavnem centru ROMEXPO v Bukarešti.   
V času od 14. do 17. marca 2019 bodo na razstavnem 
centru Romexpo potekali sejmi: 
− MOBILA EXPO - pohištvo in notranja oprema,   
− CONSTRUCT-AMBIENT EXPO - mednarodni sejem 

gradbenih tehnologij, opreme in materialov, 
izdelkov in sistemov za notranjo in zunanjo 
dekoracijo ter bazene, 

− ROMTHERM - mednarodna razstava opreme za 
vgradnjo, ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo, 

− EXPO FLOWERS & GARDEN - mednarodna razstava 
cvetja, urejanja krajine in vrtnarstva, 

− ANTIQUE MARKET I - sejem starin in umetniških 
predmetov, 

− MODEXPO I - mednarodna razstava tekstilij, 
konfekcije, usnjenih izdelkov, krzna, obutve in 
usnja ter modnih dodatkov. 

Program ekskurzije je objavljen na spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 

Rok za prijave: do zasedenosti prostih mest oziroma 
najkasneje do 7. februarja 2019. 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (tel. 04 5060 
200, ooz.sk.loka@siol.net) ali Potovanja Pisanec d.o.o. 
(tel. 04 5062 500, pisanec@pisanec.si). 
 

PREVOZNIKI 
 

Madžarska 
Prevozniki, uporabniki madžarskega cestninskega 
sistema HU-GO, morajo do 3.2.2019 na spletni strani 
www.hu-go.hu v svojem profilu za vsako posamezno 
vozilo vpisati sledeče podatke: 
− znamko vozila 
− leto izdelave vozila 
− številko šasije vozila 

mailto:suzana.kljun@ozs.si
http://www.ooz-idrija.si/novice/item/139-brezplačni-pedagoško-andragoški-seminarji.html
mailto:izobrazevanje@icra.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
file:///C:/Users/Ivica%20Podgornik/Documents/B%20WORD/GLASILA/OBVESTILA%202019/www.ooz-skofjaloka.si
mailto:ooz.sk.loka@siol.net
mailto:pisanec@pisanec.si
http://www.hu-go.hu/


 

nato naložiti: kopijo prometnega dovoljenja in 
dokumenta, s katerim je možno dokazati EURO 
emisijski razred vozila (potrdilo o skladnosti za bolj 
zelen in varen tovornjak ali potrdilo ECMT o skladnosti 
s tehničnimi in varnostnimi predpisi, ki veljajo za 
motorna vozila s certifikatom). 
Prevoznik, ki tega ne bodo storili, bodo uvrščeni v 
najslabši emisijski razred (EURO 0), toliko časa, dokler 

obveznosti ne bodo izpolnili. Urad madžarskega 
cestninskega sistema bo pravilnost vnosov preverjal s 
kontrolami na terenu in posameznike, ki ne bodo imeli 
pravilnih podatkov o emisijskem razredu, tudi 
kaznovali. 
 
(vir: Asistenca4u d.o.o., Lendava) 

 
 

 
 

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 je potrebno preko sistema eDavki davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem 
obrazcu (OPSVZ), oziroma se obračun šteje za 
predložen na osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, 
ki ga pripravi FURS.   
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov 
Do konca leta 2017 je veljalo prehodno obdobje in je 
bila osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in zaposlovanje 
58 % povprečne plače v Sloveniji.  
Od leta 2018 dalje je osnova za prispevke za socialno 
varnost  60 % povprečne plače za preteklo leto,  (60% 
povprečne plače v Sloveniji 2017 x 1.626,95€), torej 
976,17 €.   
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnik 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 1.1.2019 je višina pavšalnega prispevka za 

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

2. Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ostane do 1.4.2019 nespremenjen in 
je 33,90€.  Prispevek se določi s Sklepom o 
določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega 
koledarskega dela do marca naslednjega 
koledarskega leta. 

V primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu 
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha 
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj kot 
15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ. 
Skupni pavšalni prispevki so 69,43€ (33,90€ + 
35,53€), ki se jih plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

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

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 33,90€ do 1.4.2019 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 35,53€ od 1.1.2019 
 



 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  

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

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,90€  do 1.4.2019 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 35,53€ od 1.1.2019 
 

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

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je 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 
 

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. 
Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun 
minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače 

predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa 
znesek povprečne plače preteklega leta. 
 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za delavce v 
delovnem razmerju je  60 % zadnje znane povprečne 
letne plače v Sloveniji, preračunane na mesec 
(144.člen ZPIZ-2). Če je izplačana plača oziroma 
nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od 
razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi 
prispevki.  
Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma 
(410. člen ZPIZ-2) in je v prehodnem obdobju od 2015 
do vključno 2017 znašala 52 % povprečne plače, v 
letu 2018 je bila osnova 54 % povprečne plače, v letu 
2019 pa je 56% povprečne plače. 
Od 1.1.2019 do objave povprečne plače za 2018 je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju 911,09 € 
(56% x 1.626,95€) in velja na datum izplačila in ne 
glede na obdobje, na katerega se nanaša plača in 
nadomestilo plače. 
 

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. 2019 v višini 5,03€ 
(0,30% PP za oktober 2018 = 0,3% x 1.676,38€) se 
plača na TRR: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: SI19 
davčna številka 45004.  



 

MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA 
ŠTUDENTSKO DELO 

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za 
opravljeno uro začasnih in občasnih del (Ur.l.17/2018 
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%. 
 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za november 2018 je znašala 1.812,73€, 
neto  plača pa 1.186,25€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
november 2018  je znašala 1.672,24€, neto 
1.086,27€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
september - november 2018  je znašala 1.707,60€, 
neto 1.111,88€.  

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.  
Preverite aktualni seznam partnerjev in njihovih 
ugodnosti. 
 

Prigo d.o.o Brezovica članom OZS nudi na cene 
veljavnega cenika popuste pri nakupu rezervnih delov 
za vozila, goriva, pnevmatik in motornega olja 
− 15 % popust za originalne dele Mercedes-Benz in 

MAN 
− 29 centov na liter Adblue, točenje 24 ur v 

Servisnem centru Brdo, 
− 15 % popust za rezervne dele Sachs, Wabco 
− 25 % popust za filtre Hengst, 
− 30 % popust za olja Shell, 

− 25 % popust za rezervne dele Febi, 

− 10 % popust za pranje tovornih vozil 
Popusti ne veljajo za akcijske cene. Popusti se ne 
seštevajo. 

 

Energija plus članom OZS nudijo: 
− Popust na cene električne energije. 
− Vrednostni bon v višini 20 €, ki se upošteva pri 

podpisu pogodbe in se bo unovčil pri izstavitvi 
računa pri Energiji plus. 

− Popust v višini 15 % na proizvode za popolni 
nadzor porabe energentov. 
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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/ 
 

 
 

BREZPLAČNI OGLAS ZA 

ČLANE OZS 
Člani OZS imate med članskimi ugodnostmi tudi eno 
brezplačno objavo malega oglasa v Borzi revije 
Obrtnik podjetnik. V obrtnikovi borzi lahko prodajate 
svoje rabljene stroje in opremo, ponudite svoje 
storitve in izdelke ali prodate nepremičnino. 
Izkoristite člansko ugodnost in brezplačno objavite 
mali oglas v reviji Obrtnik podjetnik. To lahko po 
novem naredite tudi s spletnim obrazcem na povezavi 
Brezplačni mali oglas za člane OZS. 
 

Člani OZS s poravnano članarino imajo enkrat na leto 
možnost brezplačne objave enega malega oglasa (do 
30 besed). Oglas lahko oddajo tudi večkrat, cena pa 
je 17 € + DDV. Za uokvirjen mali oglas na oranžni 
podlagi pa je cena 19 € + DDV za 1 cm višine stolpca 
(širina 43 mm, maksimalna višina 5 cm). 
Rok za oddajo oglasov: do 20. v mesecu za objavo v 
naslednjem mesecu. 
 

LETOVANJE 
OOZ Lenart ima na Treh kraljih na Pohorju brunarico, 
v kateri je v času od 01.12.2018 do 15.03.2019 še na 
voljo več prostih terminov za letovanje v času zimske 
sezone. 

 
V brunarici se nahajata dva apartmaja velikosti po c.ca 
40 m2 vsak, z ločenima vhodoma. Vsak apartma je v 
dveh etažah (pritličje in mansarda). V vsakem 
apartmaju lahko biva do 5 oseb. Brunarica je v 
neposredni bližini Hotela Jakec na Treh kraljih na 
Pohorju, Planina pod Šumikom. Okolica ponuja obilo 
možnosti zimskih in letnih športov. Primerno tudi za 
družine. 
Če želite oddih preživeti v pohorskih gozdovih, glede 
preverbe prostega termina pokličite OOZ Lenart, tel.: 
02 7206 615 ali 041 708 472 ali pišite na elektronski 
naslov: stanka.devjak@ozs.si  
Cena za člane drugih OOZ, njihove zaposlene ter 
družinske člane naštetih ter za zaposlene v obrtno-
zborničnem sistemu in njihove družinske člane znaša 
v času od 1.12.2018 do vključno 15.03.2019  50€ po 
nočitvi  po apartmaju.    
 

IZ URADNEGA LISTA 
 

5 25.1. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 

5 25.1. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

5 25.1. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti 

5 25.1. IDRIJA - Sklep o razpisu nadomestnih volitev za dva člana sveta Krajevne skupnosti Vojsko 

6 30.1. Poročilo o gibanju plač za november 2018 

6 30.1. IDRIJA -  Sklep o ukinitvi javnega dobra 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI JANUAR 2019 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

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

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

5.693,33€ 
(3,5 kratnik PP 2017) 

prispevek stopnja referenca 

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

030 

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

 

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

         

976,17 € 

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

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

     

individualno 

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

prispevki skupaj: 497,19€         
1.301,56€ 

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

prispevki skupaj: 2.175,23€ 
5.694,33 € 

 

OLAJŠAVE 
1. Splošna olajšava mesečna olajšava € letna olajšava € 

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

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

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

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

                                 2. otrok 220,77 2.649,24 

                                 3. otrok 368,21 4.418,54 

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

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

5. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  2.819,09 
6. za dohodke iz delovnega razmerja:                                    

a) mesečni bruto dohodek do 930,53€ 
543,32 Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva 

povečana splošna olajšava, se davčna osnova 

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

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

 
 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

Vrsta izplačila Kolektivna pogodba za obrt in 

podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 

in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

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

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

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

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

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

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

851,22 € 1.268,91 € 

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  JANUAR 2019 21 2 23 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 168 16 184 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,90      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 35,53      
SKUPAJ 69,43      

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača NOVEMBER 2018 1.812,73 

€ 

1.186,25   PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR - NOVEMBER 2018 1.672,24 1.086,27   Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  SEPTEMBER - NOVEMBER 2018   1.707,60 

€ 

1.111,88   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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