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FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA 
2019 

Forum obrti in podjetništva  
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo Zahteve 
slovenske obrti in podjetništva 2019 predstavila na 17. 
Forumu obrti in podjetništva, ki bo v  

petek, 10. maja 2019 ob 11. uri, v Portorožu  
(Hotel Slovenija) 

 

Na forum so vabljeni obrtniki in podjetniki, člani OZS, 
med udeleženci pa bodo poleg predstavnikov OZS 
ministri, državni sekretarji, poslanci, državni svetniki, 
predstavniki domačih in tujih partnerskih organizacij. 
Po zaključenem Forumu in pogostitvi bo sledil pogovor 
z znanim slovenskim podjetnikom oz. podjetnico.   
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da vašo 
udeležbo sporočite na tel.: 01 58 30 501, na e-
naslov: urad.predsednika@ozs.si ali se prijavite 
preko spletne strani.  
Prijave: OZS na e-naslov: urad.predsednika@ozs.si tel.: 

01 58 30 501 ali preko spletne strani -  

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001P02sLUAR 

Udeležba za člane OZS je brezplačna! Vabljeni! 
 

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN 
PODJETNIŠTVA 2019 

Zahteve 2019 so oblikovane v 5 vsebinskih sklopov in 
sicer:  
1. trg dela  
2. zdravstveni sistem 
3. davčni sistem 
4. izobraževalni sistem 
5. poslovno okolje  
Po sklopih je izpostavljenih 20 zahtev, za realizacijo 
katerih je potrebna sprememba zakonodaje. 
  

20 naj zahtev slovenske obrti in podjetništva 
2019 po vsebinskih sklopih  
 

1. TRG DELA 

Sprememba Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju  
− Določiti nov odpovedni razlog (redefinicija 

odpovednega razloga) (2011)  
− Uvedba sklada za odpravnine delavcem (2005)  
− Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo 

(2015)  
− Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti (2014) 
  

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001P02sLUAR
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2. ZDRAVSTVENI SISTEM  

Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju  
− Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do 

delodajalcev v primeru nesreče pri delu (2012)  
− Nadomestila v času bolniškega staleža naj se 

skrajšajo na 20 koledarskih dni (2005)  
− Uvedba enega čakalnega dneva, ko bolniški stalež 

bremeni zavarovanca (2014)  
− Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito 

prenovo zdravstvenega sistema (2018)  
 

3. DAVČNI SISTEM 

Sprememba Zakona o dohodnini, Zakona o DDV, 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb  
− Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov 

pravnih oseb za mala podjetja (2016)  
− Zahteve glede novega nepremičninskega davka 

(2015)  
− Sprememba dohodninske lestvice in znižanje 

prispevkov (2014)  
− Uvedba tretje stopnje DDV za osebne storitve s 

pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke 
domače in umetnostne obrti (2015)  

 

4. IZOBRAŽEVALNI SISTEM  

− Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in 
izobraževanja odraslih (2015)  

− Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih 
izpitov (2014)  

 

5. POSLOVNO OKOLJE  

− Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic 
(2014)  

− Sprememba metodologije za izračun omrežnin in 
zmanjšanje administrativnih obveznosti na 
področju odpadkov (2015)  

− Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem 
izvajanju storitev (2017)  

− Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij 
(2018)  

− Plačilo nadomestila za avtorske pravice za vse 
kolektivne organizacije (SAZAS, ZAMP in IPF) preko 
skupne položnice (2007)  

− Zagotoviti plačevanje davkov in prispevkov na 
enoten plačilni nalog (2007)  

 

PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ   
 

Sprememba pavšalnih prispevkov PIZ za 
posebne primere zavarovanja - popoldanci 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
obračunavajo in plačujejo zavezanci v pavšalnih 
zneskih. Sklep o določitvi prispevkov za posebne 
primere zavarovanja je objavljen v Ur.l. št.17/2019 z 
dne 22.3.2019. 

Pavšalne prispevki za posebne primere zavarovanja 
plačujejo naslednje osebe: 
- ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo 

dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana kot 
samozaposlena oseba (popoldanci) v znesku 
35,05€  (doslej 33,90€) mesečno 

- ki v okviru drugega pravnega razmerja za plačilo 
opravlja delo (družbeniki, kmetje), vendar pri 
opravljanju tega dela ni zavarovana po tej podlagi 
v znesku 35,05€ mesečno 

- organizacije, pri katerih so na usposabljanju, 
prostovoljni praksi osebe, ki so po končanem 
šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali 
za to prakso prejemajo nagrado, v znesku 7,03€ 
mesečno 

- organizacije, pri katerih so na usposabljanju osebe, 
ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po 
predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, 
usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne 
politike zaposlovanja, razen za osebe, ki opravljajo 
javna dela, v znesku 7,03€ mesečno  

- pravne in fizične osebe za dijake in študente pri 
opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse, kadar so pri njih dijaki in študentje na 
prostovoljnem praktičnem delu v letnem 
pavšalnem znesku 10,51 €. 

- osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti 
(delovne, reševalne akcije, zaščita in reševanje v 
primerih naravnih in drugih nesreč, udeleženci 
mladinskih taborov, vojaški in policijski rezervisti, 
civilna zaščita, prostovoljni gasilci, člani gorske 
reševalne službe… v znesku 3,48€ letno 

- sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev 
opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso 
zavarovani kot samozaposlene osebe v višini 
175,26€ letno ali 14,60€ mesečno 

Zavezanci (s.p. popoldanci) prispevke za posebne 
primere zavarovanja po novih zneskih prvič plačajo za 
april 2019 in sicer do 20. 5. 2019. 
 

NE NASEDAJTE VABILU ZA VPIS V 
REGISTER 

Obrtniki in podjetniki dobivajo pošto s 
predizpolnjenimi obrazci v tujem jeziku, prevaranti pa 
obljubljajo vpise podjetij v razne registre: European 
City Guide,  European Buissiness Number, EU 
bussiness register.  
Med temi se je pojavil nov ponudnik World Business 
List (predvideva se, da je to isto podjetje, ki 
spreminja naziv), s poštnim nabiralnikom v Utrechtu, 
Nizozemska in ponuja »brezplačno« objavo podatkov 
poslovnih subjektov. V drobnem spodnjem tisku pa je 
navedeno, da se s podpisom zavežete tri leta plačevati 
objavo in sicer v višini 995 € letno. 
Obrtniki in podjetniki, misleč, da je vpis obvezen, 
obrazec podpišejo in vrnejo pošiljatelju. Tovrstnim 
potegavščinam je v preteklosti nasedla vrsta obrtnikov 
in podjetnikov. Ne nasedajte ponudbam, ki vam 
obljubljajo brezplačne storitve.  



ZAKONODAJA 

 

REGRES 2019 
 

Regres za 2019 brez davkov in prispevkov 
 

Državni zbor je konec aprila sprejel noveli zakonov o 
dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v 
višini do povprečne plače ne bo treba obračunati 
davkov in prispevkov za socialno varnost. Spremembe 
bodo veljale že za leto 2019, tudi za morebiti že 
izplačani regres. 
Po sedaj veljavni ureditvi je treba od celotnega 
regresa obračunati dohodnino, prispevke za socialno 
varnost pa takrat, kadar je višji od 70 % povprečne 
plače. 
Novela zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju določa, da za regres do višine povprečne 
plače ne bo treba obračunati prispevkov za socialno 
varnost, v skladu z novelo zakona o dohodnini pa se 

regres do te višine ne bo všteval v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja.  
V skladu z zakonom o delovnih razmerjih regres ne 
sme biti nižji od minimalne plače, ki je 886,63€, 
razbremenjen davkov in prispevkov pa do višine 
povprečne plače 1.714,49€ (zadnji objavljen 
podatek). Kakršnokoli torej bo izplačilo v razponu med 
887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 
evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v 
Sloveniji, bo torej oproščeno vseh prispevkov in 
dajatev in ga bodo zaposleni prejeli v celoti. 
Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo 
delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. julija, 
se bo uporabljala že za leto 2019. Kdor je letošnji 
regres že prejel oz. ga bo pred uveljavitvijo zakonskih 
sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo 
dohodnine prejel vrnjeno. 

 

INFORMACIJE 
 

OBRTNIKI IN PODJETNIKI PRI 
PREDSEDNIKU PAHORJU  

 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je  23. 
aprila v Ljubljani sprejel člane zbornice, ki so govorili 
o pripravljenosti obrtnikov in podjetnikov na ohlajanje 
gospodarstva.  
V pogovoru so sodelovali trije slovenski obrtniki, ki so 
spregovorili o osebni izkušnji, kako preživeti v tem za 
podjetnike dokaj neugodnem okolju.  
Osebni svetovalec predsednika dr. France Arhar, pa je 
razložil, kako deluje bančni sistem pri nas, v Evropi in 
drugod po svetu.  
Predsednik OZS Branko Meh je pohvalil prizadevanja 
predsednika pri odpiranju vrat slovenskim 
podjetnikom na tuje trge. Izpostavil je tudi podatek, 
da je v Sloveniji 117 tisoč obrtnikov in podjetnikov, ki 
zaposlujejo 350 tisoč delavcev, kateri si zaslužijo 
zakonodajo, ki bo omogočala njihov nemoten razvoj 
in konkurenčnost.  

Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika OOZ 
Cerknica, predsednik Rado Raspet in članica 
upravnega odbora OOZ Idrija, Marta Lampe. 
 
 
 

INŠPEKCIJSKI NADZOR FURS V 
LETU 2019 

 
Prioritete FURS pri inšpekcijskih nadzorih v letu 
2019 
Aktivnosti nadzora bodo usmerjene v odkrivanje in 
zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v 
izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih 
obveznosti.  
 

1. Inšpekcijski nadzor FURS v letu 2019 

Finančna uprava Republike izvaja inšpekcijski nadzor 
na podlagi Zakona o finančni upravi,  Zakona o 
davčnem postopku in Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru. Poleg kriterija pomembnosti posamezne 

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
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


 

dajatve v nacionalnih javnofinančnih prihodkih in 
proračuna Evropske unije, so se v letnem načrtu 
upoštevali tudi kriteriji zaščite državljanov, varnosti in 
varstva okolja. 

Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2019 
ciljno usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega 
davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.  

V letu 2019 je načrtovano, da bo največji delež 
nadzorov davkov izvedenih na področju davka na 
dodano vrednost, sledi nadzor davka od dohodkov 
pravnih oseb, davkov in prispevkov od dohodkov 
fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev.  

 

a) Nadzor DDV 

Na področju DDV bo nadzor usmerjen predvsem na 
odkrivanje sistemskih utaj DDV, na odkrivanje zlorabe 
oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU 
in na prepoznavo družb, ki so ustanovljene ali 
prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij ter 
odkrivanje kaznivih dejanj. Pomemben del nadzora bo 
usmerjen na zavezance, ki neupravičeno uveljavljajo 
odbitek DDV, na identifikacijo zavezancev, ki se niso 
identificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto 
dejavnosti morali biti. Po področjih bodo aktivnosti 
nadzora v veliki meri usmerjene na nadzor dejavnosti 
spletne prodaje in dejavnosti trgovine s prevoznimi 
sredstvi. 
 

b) Nadzor davka od dohodka 

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb in 
davka od dohodkov iz dejavnosti bo nadzor usmerjen 
na pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov, 
uveljavljanje olajšav, prevrednotenje terjatev ter na 
tveganja prikritega izplačila dobička, tveganja pri 
odkupih lastnih deležev in pri izvzemu dividend. 
Izvajali se bodo nadzori podjetij, ki več let izkazujejo 
izgube, podjetij, ki prenehajo po skrajšanem 
postopku in nadzori storitvenih podjetij. Nadzirali se 
bodo zavezanci z nepridobitnimi dejavnostmi 
(društva) in zavezanci, ki poslujejo z davčnimi oazami. 
 

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb 
bo dan večji poudarek tudi na nadzoru transfernih 
cen. Nadzor na področju transfernih cen bo usmerjen 
na zavezance, pri katerih je zaznano večje tveganje 
obstoja nepravilnosti določanja transfernih cen, 
predvsem pri zavezancih, pri katerih je 
dobičkonosnost poslovanja nižja od dobičkonosnosti 
poslovanja primerljivih družb ter pri zavezancih, pri 
katerih je prišlo do preoblikovanja poslovanja. Nadzor 
se bo prioritetno izvajal pri zavezancih z večjim 
obsegom transakcij s povezanimi osebami ter 
zavezanci, ki izkazujejo prenizko davčno osnovo. 
Pomemben del nadzornih aktivnosti na področju 
transfernih cen je tudi posebna obravnava novo 
registriranih zavezancev, katerih ustanovitelji so tuje 
pravne osebe, kjer bodo s preventivnimi nadzori 

skušali zagotoviti visoko začetno stopnjo 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. 

Na področju davkov in prispevkov od dohodkov 
fizičnih oseb bo nadzor usmerjen na pravočasnost 
oddaje obračunov davčnih odtegljajev in obračune 
prispevkov za socialno varnost za dohodke iz 
delovnega razmerja (REK obrazci) za zaposlene 
delavce (s posebnim poudarkom pri napotenih 
delavcih v tujino), izplačevanje povračil stroškov dela 
zaposlencem in pravilnost davčne obravnave izvzetih 
stroškov za zasebno rabo. 

c) Nadzor dela in zaposlovanja na črno 

FURS ima zaradi svojih pristojnosti veliko vlogo v boju 
zoper sivo ekonomijo, kjer izvajajo nadzorne 
aktivnosti na področju neregistriranih subjektov – 
delo in zaposlovanje na črno ter na področju 
registriranih zavezancev, kjer nadzor obsega prav 
tako zaposlovanje na črno in pravilnost evidentiranja 
prihodkov (npr. nadzori davčnega potrjevanja 
računov – davčne blagajne). Pri nadzoru zaposlovanja 
na črno izpostavljajo nadzor nad »operaterji«, ki 
davčno potrjujejo račune in nimajo ustrezne 
zavarovalne podlage za delo ter nadzor nad 
izpolnjevanjem obveznosti proizvajalcev in 
dobaviteljev programske opreme za davčno 
potrjevanje računov. Nadzor sive ekonomije bo 
usmerjen na področja in dejavnosti, ki so na podlagi 
informacij iz okolja in izkušenj nadzorov iz preteklosti, 
opredeljene kot tvegane, in sicer gradbeništvo, 
taksisti, računovodski servisi, inštrukcije, varstvo 
otrok in oskrba starejših na domu, oddajanje sob v 
turistični najem (sobodajalci). V sklopu sive 
ekonomije bo obravnavano tudi področje 
elektronskega poslovanja, vključno s kriptovalutami. 
 

d) Carinski nadzor 

S področja carin bo inšpekcijski nadzor v največji meri 
osredotočen na preverjanje skladnosti uvoznih 
postopkov z EU zakonodajo, predvsem v zvezi s 
pravilnim uvrščanjem blaga v kombinirano 
nomenklaturo, podvrednotenjem blaga, pravilnostjo 
izvedbe carinskega postopka 42 in ugotavljanjem 
pravilnosti porekla blaga. Aktivnosti nadzora s 
področja trošarin bodo usmerjene v preverjanje 
pravilnega obračunavanja trošarin, zlasti za naslednje 
trošarinsko blago: pivo, alkohol in alkoholne pijače ter 
energenti in električna energija. Nadzorne aktivnosti 
bodo usmerjene tudi v preverjanje upravičenosti 
uveljavljanja vračil trošarin za energetsko intenzivna 
podjetja, za industrijsko-komercialni namen ter 
komercialni prevoz. Na področju okoljskih dajatev 
bodo prioritetni nadzori usmerjeni v preverjanje 
pravilnosti obračunavanja okoljskih dajatev za 
komunalne vode. 
 

e) Nadzor iger na srečo 

Na področju prirejanja iger na srečo se bo s 
sistemskimi inšpekcijskimi nadzori nadzirala 
preglednost poslovanja koncesionarjev, odgovorno 



 

prirejanje iger na srečo, tveganje s področja pranja 
denarja, goljufij in drugih kaznivih ravnanj na 
področju prirejanja iger na srečo. Prioritetni 
inšpekcijski nadzori se bodo izvajali na področju 
preprečevanja nedovoljenega prirejanja iger na srečo 
preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih 
sredstev, preprečevanja pranja denarja in 
nedovoljenega opravljanja storitev za tujega 
prireditelja iger na srečo, ki v Republiki Sloveniji nima 
koncesije. Izvajali se bodo tudi nadzori nad delom 
institucij, ki izdajajo poročila o preizkusu igralne 
naprave, izvajajo certificiranje in preskušanje ter 
kontrolo igralnih naprav. Nadzor iger na srečo se 
odraža tudi v zaščiti posebnega javnega interesa, kot 
je zaščita igralcev v zvezi s preprečevanjem 
zasvojenosti in pranje denarja ipd. 
 

2. Skupni inšpekcijski pregledi z drugimi 
inšpekcijami 

V letu 2019 FURS v sodelovanju z drugimi inšpektorati 
načrtuje nadzore na naslednjih področjih: 

− dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja 
storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na 
področju pekarstva, gradbeništva in drugih rizičnih 
dejavnostih…); 

− dela in zaposlovanja na črno ter izdajanja računov 
v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko 
poslovanje; 

− obračun davčnih obveznosti zaradi neizplačanega 
regresa; 

− v posameznih izpostavljenih dejavnostih (spletna 
prodaja, taksi dejavnosti, dejavnosti sobodajalcev, 
dejavnosti varstva otrok); 

− nadzor pri igrah na srečo. 
Vir: MJU 

 

POMEN DOKUPLJENE DOBE NA 
UPOKOJEVANJE  

Ko je ministrstvo za delo mesec dni nazaj predstavilo 
izhodišča za novelo pokojninskega zakona so 
posamezne interesne skupine, socialni partnerji pa 
tudi razne civilne iniciative že začele pripravljati svoje 
predloge rešitev problemov, ki jih tarejo, saj želijo ob 
pravem času »pristaviti svoj lonček«, po načelu »kuj 
železo dokler je vroče«. 
Civilna iniciativa Dokup dobe meni, da je upoštevanje 
obdobij dokupljenih študijskih let in časa služenja 
vojaškega roka, nepravično. Meniji, da je nepravilno, 
da se po noveli ZPIZ-2 obdobja prostovoljnega 
zavarovanja štejejo v pokojninsko dobo brez dokupa, 
medtem, ko se obdobja dokupa študijskih let in vojske 
še vedno štejejo v pokojninsko dobo z dokupom, pa 
četudi je bil tak dokup precej dražji od prostovoljnega 
zavarovanja. Od zakonodajne oblasti (parlamenta) 
pričakujejo odpravo krivice, ki jo je le-ta povzročila s 
sprejetjem ZPIZ-2. 
Pisec članka, Dušan Bavec, svetovalec na OZS je 
sodeloval ob sprejemanju ZPIZ- in se s tovrstno 

problematiko ukvarja že poldrugo desetletje, ob tej 
problematiki v nadaljevanju izpostavlja nekatera 
dejstva: 
 

Dokup študijskih let ali obdobja služenja 
vojaškega roka že v času veljavnosti starega 
pokojninskega zakona ZPIZ-1 ni štel v delovno dobo, 
za razliko od drugih vrst dokupa, zato je bil vsak 
upokojenec, ki je izpolnil zahtevano pokojninsko dobo 
z upoštevanjem teh dveh vrst dokupa, deležen trajnih 
malusov v višini max 18 %, če ni imel t.i. polne 
starosti, ki je znašala za moške 63 let. 
Za razliko od teh dveh vrst dokupa je obdobje 
prostovoljnega zavarovanja v času veljavnosti 
starega pokojninskega zakona ZPIZ-1 štelo v delovno 
dobo do konca leta 2012. 
Pojem delovne dobe je v novem pokojninskem 
zakonu ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja 2013 
zamenjal pojem pokojninske dobe brez dokupa, 
ki omogoča starostno upokojitev brez odbitkov. V to 
skupino sodi obdobje obvezne vključitve v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (klasična 
delovna doba, obdobje porodniške, obdobje 
opravljanja samostojne dejavnosti, obdobje 
prejemanja denarnega nadomestila) obdobje 
prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 
12. 2012, ko so bili prispevki dejansko plačani (to je 
posledica zadnje novele ZPIZ 2-E), obdobja 
opravljanja kmetijske dejavnosti (tudi prostovoljno 
kmečko zavarovanje). 
Kakršnakoli vrsta dokupa kot tudi prostovoljno 
zavarovanje od leta 2013 dalje pa sodi v navadno 
pokojninsko dobo, ki v kombinaciji s pokojninsko dobo 
brez dokupa omogoča zgolj predčasno upokojitev, 
katere sestavni del so tudi trajni malusi do max. 18 % 
ob tem pa je škodljiva posledica takšne pokojninske 
dobe tudi v tem, da starostne meje ni moč zniževati 
na račun osebnih okoliščin (delo pred 18. letom, JLA, 
otroci).  
Kljub morebitnim malusom, pa nikakor ni moč pritrditi 
navedbam, da se takšna dokupljena dobe sploh ne 
prizna pri odmeri pokojnine, saj je eno takšno leto 
prav tako vredno 1,25 %.  
V primeru, če ima nekdo npr. 39 let pokojninske dobe 
brez dokupa in 1 leto dokupljene dobe ter mu zaradi 
njegove nizke starosti grozi visok malus, mu vsekakor 
svetujem, da naj si na tak ali drugačen način najde 
takšno zavarovanje, ki sodi v pokojninsko dobo brez 
dokupa, Malus namreč ni odvisen od tega koliko 
dokupljene dobe ima zavarovanec, ampak od tega 
kakšna je razlika med njegovo starostjo ob upokojitvi 
in med t,i, imenovano polno starostjo in sicer je vsak 
manjkajoči mesec obremenjen z 0,3% malusom in to 
trajnim. 
Seveda se bi lahko strinjal s tem, da je nekoliko 
nelogično, da sodi obdobje prostovoljnega 
zavarovanja do konca leta 2012, ki je stal le cca 57 
€/mesec v kvalitetnejšo pokojninsko dobo brez 
dokupa, dokup let, ki je bil lahko tudi bistveno dražji, 

http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspekcijski_svet/


 

pa v slabšo skupino navadne pokojninske dobe, toda 
zgolj to sklicevanje na finančno neravnovesje najbrž 
ne bo dovolj za tozadevne zakonske spremembe kot 
jih pričakuje CI Dokup dobe. (konec citata) 
 
Po podatkih ZPIZ je trenutno še 2485 aktivnih 
zavarovancev, ki še niso uveljavili pravice iz 
pokojninskega zavarovanja, zato naj bodo predvsem 
ti zavarovanci še pred upokojitvijo pozorni na 
morebitne tozadevno škodljive posledice.  
Dušan Bavec, univ. dipl.prav., svetovalec SC OZS 
 

DOKUP POKOJNINSKE DOBE – 
SPOROČILO ZA JAVNOST ZPIZ 

 

ZPIZ - Sporočilo za javnost 15.4.2019 
 

Ob predlogih za spremembo zakonodaje s področja 
pokojninskega zavarovanja je civilna iniciativa »Dokup 
dobe« opozorila, da je po njihovem mnenju prišlo do 
neenake in diskriminatorne obravnave zavarovancev, 
ki so po prej veljavnih predpisih dokupili pokojninsko 
dobo. Hkrati zatrjujejo, da je Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, uveljavljen 1. januarja 
2013 (ZPIZ-2), zavarovancem, ki še niso izpolnili 
pogojev za starostno pokojnino po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem 
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012 (ZPIZ-1), pravico do 
dokupljene dobe odvzel. Pri tem pa zavarovancem 
niso bili vrnjeni prispevki, plačani za dokupljeno 
pokojninsko dobo.  
 

Odločitev zavarovancev za dokup pokojninske 
dobe vselej prostovoljna, za dokup so bili 
izpolnjeni predpisani pogoji in plačani 
prispevki, dokupljena doba pa se 
zavarovancem upošteva pri odmeri starostne 
pokojnine, zato ni pravne podlage za vračilo 
prispevkov za dokup. Poudariti je treba tudi, da Ustava 
RS na podlagi dopolnjene pokojninske dobe 
zavarovancem zagotavlja le varstvo pravnih 
pričakovanj glede pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine, veljavnih v času nastopa zavarovalnega 
primera.  
 

Dokupljena doba, za katero so bili plačani prispevki, 
se vsakemu zavarovancu upošteva v pokojninsko 
dobo in s tem tudi pri odmeri pokojnine v ustreznem 
odstotku od pokojninske osnove. Po določbah ZPIZ-2 
pa je pridobitev pravice pri nižji starosti odvisna od 
kvalitete pokojninske dobe:  
− za starostno pokojnino od pokojninske dobe brez 

dokupa,  
− za predčasno pokojnino od pokojninske dobe.  
 

Zavarovanci, ki uveljavljajo starostno pokojnino po 
ZPIZ-2, so pokojninsko dobo lahko dokupili po:  
− Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, uveljavljenem 1. aprila 1992-ZPIZ ali  
− po ZPIZ-1. Pri dokupu je šlo praviloma za naknadno 

upoštevanje določenih obdobij opravljanja 

dejavnosti v pokojninsko dobo pod pogojem plačila 
prispevkov.  

 

ZPIZ je ob izpolnitvi predpisanih pogojev omogočal 
dokup:  
− časa zaključenega rednega šolanja na višji in 

visoki stopnji ter čas služenja vojaškega roka ter  
− prejšnjega opravljanja kmetijske, samostojne, 

poklicne oziroma športne dejavnosti v obdobju 
pred uvedbo obveznega zavarovanja za 
opravljanje teh dejavnosti ob izpolnjenih pogojih 
iz zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, veljavnem od 1984 do 1992. Ista 
določba je državljanu RS omogočala tudi dokup 
časa, pred 1. 1. 1965, prebitega v državi, s katero 
ni bil sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju.  

ZPIZ-1 je urejal naslednje vrste dokupa pokojninske 
dobe:  
− dokup časa prijave pri zavodu za zaposlovanje in 

časa nege in varstva otroka, mlajšega od treh let, 
prebitega zunaj zavarovanja,  

− dokup časa zaključenega dodiplomskega in 
podiplomskega študija ter časa služenja vojaškega 
roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega 
usposabljanja za rezervni sestav policije,  

− dokup časa, v katerem je bil državljan RS po 
prenehanju zavarovanja pri zavodu zaposlen v 
državi, s katero ni sklenjen sporazum o socialnem 
zavarovanju in  

− dokup časa opravljanja samostojne dejavnosti pred 
1. 1. 1983.  

 

Dokup časa prijave pri zavodu za zaposlovanje ter 
časa nege in varstva otroka, mlajšega od treh let po 
ZPIZ-1 je bil ugodnejši, saj je osnova za izračun 
prispevka znašala 60 odstotkov povprečne plače za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je bila 
vložena zahteva za dokup. V ostalih treh primerih pa 
se je izračunaval od osnove v višini povprečne plače 
zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo 
zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta 
pokojnin do zadnjega dne meseca, v katerem je 
vložena zahteva za dokup, vendar najmanj od zneska 
v višini 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji 
mesec pred mesecem, v katerem je bila vložena 
zahteva za dokup.  
 

ZPIZ-1 je določil nova pojma delovne dobe in polne 
starosti. Delovna doba je bila opredeljena kot 
zavarovalna doba, vendar brez upoštevanja 
dokupljene dobe študija in vojaškega roka ter dodane 
dobe. Polna starost pa je pomenila starost, ki 
zagotavlja zavarovancu odmero pokojnine v višini, 
odvisni le od dopolnjene pokojninske dobe. Za 
moškega je znašala 63 let, za žensko pa 61 let, vendar 
se je uveljavljala postopno v prehodnem obdobju.  
 

Zavarovancu, ki je dopolnil 58 let starosti in 40 let 
delovne dobe (moški) oziroma 38 let delovne dobe 
(ženska), je bila starostna pokojnina odmerjena v 
višini, odvisni od dopolnjene pokojninske dobe in se ni 



 

zmanjšala zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne 
starosti. Zavarovancu, ki ni dopolnil 40 let delovne 
dobe (moški) oziroma 38 let delovne dobe (ženska) in 
je pridobil pravico do starostne pokojnine pred 
dopolnitvijo polne starosti, se je pokojnina, odmerjena 
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske 
osnove, zmanjšala na predpisan način za vsak mesec 
starosti, ki mu je manjkal do dopolnitve polne starosti 
(pri ženskah je do znižanja lahko prišlo, če so se po 
ZPIZ-1 upokojile od leta 2015 dalje).  
 

V zvezi z očitki, da je šele ZPIZ-2, po katerem se 
dokupljeno obdobje ne šteje v pokojninsko dobo brez 
dokupa, retroaktivno posegel v dokupljeno 
pokojninsko dobo po prejšnjih predpisih, opozarjamo, 
da je bilo dokupljeno obdobje študija in vojaškega 
roka že po določbah ZPIZ-1 obravnavano drugače, saj 
se dokupljena doba študija in vojaškega roka ni 
štela v delovno dobo. 
 

ZLORABE PRI ODKUPU LASTNIH 
POSLOVNIH DELEŽEV DRUŽB 

FURS o odsvojitvi poslovnih deležev 
Finančna uprava na podlagi analiz podatkov na 
področju odsvojitve poslovnih deležev v podjetjih, 
zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa 
poglobljeno spremlja. Analiza kaže na uporabo 
davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek 
omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo 
ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši 
način.  
Zaznana davčna shema je oblikovana na način, da 
družbeniki sklenejo posel prodaje poslovnih deležev 
ali njihovih delov lastni družbi in si tako neobdavčeno 
izplačajo v podjetju ustvarjene poslovne dobičke 
preko transakcij, ki so pravno formalno izpeljane v 
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1). V nadzorih odkupa lastnih poslovnih deležev 
je ugotovljeno, da gre v večini primerov za 
transakcije, ki nimajo ekonomske vsebine in katerih 
edini namen je doseganje neupravičene davčne 
ugodnosti. Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)  
(4.odstavek 74. člena)  namreč določa, da se z 
izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov ni mogoče 
izogniti uporabi predpisov o obdavčenju, v drugem 
odstavku 5. člena ZDavP-2 je določeno, da se 
predmet obdavčitve in okoliščine in dejstva, ki so 
bistveni za obdavčenje vrednotijo po svoji 
gospodarski (ekonomski) vsebini. Navedeno pomeni, 
da transakcije odkupov lastnih poslovnih deležev, ki 
nimajo ekonomske vsebine, predstavljajo prikrito 
izplačilo dobička, ki je obdavčeno v skladu z 
določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2), kot 
dividendam podobni dohodek.  

Primeri odkupa lastnega poslovnega deleža so 
različni, v nadaljevanju pa je naveden najbolj klasičen 
primer.  

Družbenik svoj poslovni delež razdeli na več delov in 
proda en del svoji družbi – pridobiteljici lastnega 
poslovnega deleža. Posel prodaje in razlogi za njeno 
izvedbo nimajo ekonomske vsebine in ne izkazujejo 
okoliščin, ki praviloma privedejo do poslovno 
upravičenih razlogov za sklenitev posla, ampak le-te 
nakazujejo na sklenitev in izvedbo posla zaradi 
ugodnejših davčnih posledic. Pri istem zavezancu 
lahko pride do večjega števila takšnih odkupov, v 
nekaterih primerih tudi do umika lastnih poslovnih 
deležev. Poleg navedene se ugotavljajo tudi bolj 
kompleksne sheme, ki prav tako ne izkazujejo 
ekonomske vsebine posla ter seveda tudi primeri, ko 
je odkup lastnega deleža upravičen z ekonomsko 
vsebino, zaradi česar se vsak primer obravnava 
posebej, nepristransko in po načelu zakonitosti.  

V zadnjem času se v nadzorih pri zavezancih, ki so 
uporabili opisano davčno shemo, ugotavlja, da se le-
ti z namenom »saniranja« situacije in z namenom 
izognitve obdavčitvi izplačanega dohodka kot 
prikritega izplačila dobička, poslužujejo razveze 
pogodbe. Pri opredelitvi davčne obveznosti pri razvezi 
pogodbe o odkupu lastnega poslovnega deleža je 
pomembna presoja ali gre pri tem za nov pravni posel, 
ali pa za prenehanje prvega pravnega posla. 
Sporazumna razveza prvotne pogodbe o odkupu 
lastnega poslovnega deleža se šteje za nov pravni 
posel, ki pa ne more veljati za nazaj (ex tunc), temveč 
ima pravne učinke le za naprej (ex nunc), zato tudi 
razveza podleže obdavčitvi.  
Ob tem je pomembno izpostaviti, da imajo davčni 
zavezanci nedvomno pravico sklepati vse pravne 
posle, ki niso prepovedani in da jih pri tem lahko 
vodijo tudi davčni premisleki. Davčni zavezanci tudi 
niso zavezani poslov voditi tako, da se čim bolj poveča 
davčni prihodek države. Če pa davčni zavezanci 
sklepajo posle odkupov lastnih poslovnih deležev ali s 
tem več medsebojno povezanih poslov brez 
ekonomske vsebine in pri tem zasledujejo 
pridobitev davčne ugodnosti, ki je brez tako 
organiziranih poslov ne bi bilo mogoče doseči, pa je 
to v nasprotju z namenom davčnih predpisov. Z 
izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se tako ni 
mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju, zato 
ZDavP-2 zahteva, da se takšni posli pri obdavčitvi 
spregledajo, čemur pritrjuje tudi ustaljena sodna 
praksa. 
V letu 2018 so bile v okviru tovrstnih postopkov 
dodatno obračunane davčne obveznosti v višini 
6,2 mio €, v letu 2019 do sedaj pa več kot za 
1,7 mio €. Zavezanci za davek so v nadzoru v več kot 
70 % obravnavanih primerih izkoristili institut 
samoprijave in plačali svojo davčno obveznost še pred 
začetkom davčnega nadzora ali izdajo odločbe. 

FURS bo tudi v letu 2019 nadaljeval z aktivnostmi na 
področju odkupa lastnih poslovnih deležev, predvsem 
bo povečal izvajanje davčno inšpekcijskih nadzorov 
ter nadzorov v kontroli. 
Vir: FURS 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/financni_nadzor/novica/furs_ugotavlja_stevilne_zlorabe_pri_odkupu_lastnih_poslovnih_delezev_druzb_9038/?type=atom%27A%3D0%3D1146010ea11d330b41a9f781f195d067&cHash=4fdf741bbb8563834777b0b1f10bfe31


RAZPISI - SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

RAZPIS – KIBERNETSKA VARNOST 
 

Sredstva za kibernetsko varnost 
Javni sklad RS za podjetništvo je objavil javni poziv za 
vavčer za kibernetsko varnost, s pridobitvijo katerega 
si podjetja sofinancirajo stroške varnostnega pregleda 
in vdornega testa. Cilj razpisa je povečati kibernetsko 
varnost ter posledično konkurenčnost podjetij in 
dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje. 
Za vavčerje se lahko potegujejo mikro, mala in 
srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot 
pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali 
zadruge. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega 
izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za 
področje kibernetske varnosti, ki bo zanj izvedel 
sistemski varnostni pregled in oz. ali vdorni test. 
Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko 
stičišče Slovenije in je objavljen na spletni strani DIH 
Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/. 
 

Upravičeni stroški in višina subvencije  
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 
stroške v višini največ 60 %, preostanek pa 
zagotavljajo upravičenci. 
Najnižja subvencija za izvedbo sistemskega 
varnostnega pregleda znaša 1000€, najvišja pa 
5000€. Za izdelavo vdornega oz. penetracijskega testa 
je mogoče pridobiti najmanj 1000 in največ 9999 € 
subvencije. 
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan 
Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 
6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju.  
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.  
Rok za oddajo vlog:  31. marec 2023, skrajni rok za 
predložitev zahtevkov pa je 30. september 2023. 
Razpis je objavljen na spletni strani 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88 

 

VAVČERJI - ENOSTAVNE SPODBUDE 
MALIH VREDNOSTI ZA MSP 

 

Vavčerji za spodbudo podjetjem 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil štiri nove 
programe spodbud malih vrednosti za mikro, mala in 
srednje velika podjetja (MSP) – vavčerje za pomoč 
pri internacionalizaciji. Sistem vavčerjev bo 
omogočil poenostavljen dostop do sofinanciranja 
posameznih za krepitev konkurenčnosti in kompetenc. 
Podjetja bodo v okviru spodbud za internacionalizacijo  
lahko pridobila vavčerje za: 
− tržne raziskave tujih trgov,  

− udeležbo na mednarodnih forumih,  
− udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino,  
− skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva 

na sejmih v tujini.   
− certifikate kakovosti, 
− zaščito intelektualne lastnine 
Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno 
pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % 
upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 
1.000 € do največ 9.999 € za posamezen vavčer. 
Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 
30.000 €/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi 
vso leto za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 
dalje. 
Pozivi SPS so objavljeni na spletni strani 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi. 
 

 

RAZPIS - DELOVNE IZKUŠNJE V 
NEMČIJI 

 

Prijave na delovno učno izkušnjo v Nemčiji 
Od 25. aprila do 22. maja se lahko v Nacionalno 
shemo mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih 
izkušenj v tujini prijavijo mladi, ki bi si želeli okrepiti 
znanja in veščine za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
in se vključiti na trg dela. 

Program udeležencem omogoča 2-mesečno delovno 
izkušnjo pri delodajalcu v Nemčiji.  
Prednost pri udeležbi v Nacionalni shemi mobilnosti, 
ki jo podpira EURES, imajo dolgotrajno brezposelni, ki 
v zadnjem letu ali več niso bili zaposleni ali niso bili 
vključeni v formalni sistem izobraževanja, ne glede na 
to, ali so (bili) prijavljeni v evidenco brezposelnih pri 
zavodu za zaposlovanje. 
Začetek aktivnosti za skupino 20 do 24 udeležencev 
nacionalne sheme mobilnosti je predviden 26.6.2019. 
Informacije: na spletni strani Zavoda za 
zaposlovanje, kjer si lahko ogledate tudi 
predstavitveni film o izkušnjah dosedanjih 
udeležencev sheme. 
Prijave:  do 22. maja 2019 na e-naslov 
nsm@ess.gov.si. 
 

 

RAZPISI ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 

 

Zavod za zaposlovanje RS je objavil spremembe pri 
razpisih, na osnovi katerih se po novem lahko tudi 
prejemniki denarne socialne pomoči, ki so starejši od 
30 let, vključijo v nekatere programe aktivne politike 
zaposlovanja in sicer: 
1. program Zaposli.me, v okviru katerega lahko 

delodajalci prejmejo subvencijo od 5.000 do 7.000 
€ za brezposelno osebo, ki jo zaposlijo za najmanj 
eno leto.   

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://dihslovenia.si/strokovnjaki/
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=846b4460-cc24-4ef0-a125-a34ef832c537
http://dihslovenia.si/katalogi/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/odprte-so-prijave-na-delovno-ucno-izkusnjo-v-nemciji?utm_medium=email&utm_source=newsletter_170&utm_campaign=decembra-2017-za-14-6-manj-brezposelnih-kot-decembra-2016
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/odprte-so-prijave-na-delovno-ucno-izkusnjo-v-nemciji?utm_medium=email&utm_source=newsletter_170&utm_campaign=decembra-2017-za-14-6-manj-brezposelnih-kot-decembra-2016
mailto:nsm@ess.gov.si
http://5251.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=5251&urlid=1937&mailid=167&subid=25255&noutm=0


 

2. program Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje, ki je namenjen tistim, ki imajo 
delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni 
povpraševanja med delodajalci. Z vključitvijo lahko 
pridobijo neformalna znanja na različnih poklicnih 
področjih in tako prispevajo k dejstvu, da 
postanejo kader, ki si ga delodajalci želijo. 

3. Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja – 

MIC, ki se izvajajo v obliki teoretičnega in 

praktičnega usposabljanja brezposelnih oseb pri 
izbranem izvajalcu v medpodjetniškem 

izobraževalnem centru (MIC), kjer vključeni 
pridobijo dodatna znanja ali le-ta poglobijo. 

Osvojeno znanje nato preizkusijo pri delu, na 

konkretnem delovnem mestu, v obliki 

trimesečnega praktičnega usposabljanja pri 

delodajalcu, ki poteka pod strokovnim vodstvom 
mentorjev. 

4. Program Usposabljanje na delovnem mestu, ki 
poteka dva ali tri mesece pri delodajalcu, na 
konkretnem delovnem mestu, pod strokovnim 
vodstvom mentorja. 

Namen razširitve ciljne skupine je prispevati z 
zmanjšanju neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela, zmanjšati 
brezposelnost, spodbuditi zaposlovanje ter poskrbeti 
za boljšo socialno vključenost 

 
Ostali razpisi in spodbude Zavoda za 
zaposlovanje 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 

 

 

 

BREZPLAČNI PEDAGOŠKO-
ANDRAGOŠKI SEMINAR 

Šolski center Nova Gorica bo, v okviru projekta 

»Usposabljanje mentorjev« organiziral brezplačno 

usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri 

usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z 

delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem 

izobraževanju (PRI). 
Usposabljanje bo na ŠC Nova Gorica – stavba MIC-a, 
Cankarjeva 8a:  
torek, 7. 5. od 13.30 do 20.00 
sreda, 8. 5. od 13.30 do 20.00 
torek, 14. 5. od 13.30 do 20.00 

Prijave: do 25. 4. 2019 s PA seminar PRIJAVNICA na 

izobraževanje z IZJAVO GDPR.docx.  

Prijavnico pošljete na naslov: Šolski center Nova Gorica, 

(Dorica Rijavec), Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, ali  

skenirano na naslov dorica.rijavec@scng.si. 
Informacije: Dorica Rijavec, tel. (05) 620 56 09 

Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po 
postopku, ki je določen s tem programom pridobi 
naziv Mentor PUD (za dijake) oziroma Mentor PRI (za 
študente) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti. 
 

POSLOVNO SREČANJE – 
PRIHODNOST GRADNJE 

 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v okviru 
projekta Enterprise Europe Network organizira 
sodelovanje slovenskih podjetij na mednarodni 
konferenci in poslovnem srečanju, Prihodnost gradnje  
"Future of Building 2019", ki bo v  
 

torek, 4. 6. 2019, od 8. do 17.30 ure, v 
Avstrijski gospodarski zbornici, Wieder 

Haupstr. 63 na Dunaju 
 

Na dogodku sodeluje več kot 600 udeležencev iz več 
kot 50 držav. Dogodek je idealna priložnost za 
promocijo podjetja in pridobitev novih poslov ter 
izmenjavo izkušenj na področju gradnje, razvijanje 

http://5251.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=5251&urlid=1938&mailid=167&subid=25255&noutm=0
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http://5251.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=5251&urlid=1939&mailid=167&subid=25255&noutm=0
http://5251.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=5251&urlid=1940&mailid=167&subid=25255&noutm=0
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=d7c5d13fd7&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=d7c5d13fd7&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=03189ae48d&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=03189ae48d&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=97cc7ef81e&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=a19d71752f&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=a19d71752f&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=83fdc5fa2e&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=83fdc5fa2e&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=da8d711c29&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=4f1175907f&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=1dde55c543&e=5dafdab75a
https://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=f5c5c5f0d7&e=5dafdab75a
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idej o novih projektih ter navezovanje stikov za 
izvedbo le-teh.  
Poudarek dogodka bo tudi na predstavitvah novosti 
na področju gradbeništva, novih metod gradnje, 
robotike, energetske učinkovitosti, trajnostne in 
zelene arhitekture, obnovljivih virov energije, 
inženiringa, načrtovanja, opremljanja, lesne industrije 
itd.  

Prijave: do 18.5.2019. na spletni strani: 
https://buildings2019.b2match.io/home. S prijavo si 
podjetja zagotovijo individualne sestanke z najbolj 
zanimivimi tujimi podjetji 
Udeležba je brezplačna, vendar je obvezna predhodna 
prijava.  
Informacije: OZS, Edina Zejnić, tel. 01/58 30 586, 
edina.zejnic@ozs.si 
 

SEKCIJE 
 
 

AVTOSERVISERJI 
 

Sejem Avto in vzdrževanje 
 

Sekcija avtoserviserjev pri OZS že tradicionalno 
sodeluje na sejmu Avto in vzdrževanje, ki bo  od 9. do 
12. maja 2019 v Celju. Sekcija bo razstavljala v hali L,  
razstavni prostor št. 6. Sekcija bo organizirala tudi  
strokovne dogodke. 
Program: 
četrtek, 9. maja 2019: 
− dan avtovlek –prijava udeležbe 
− pravila s področja vozil, voznikov, varnosti in 

infrastrukture  
− praktični prikaz - oprema, oznake, pritrjevanje, 

dimenzije in največja dovoljena masa, reševanje iz 
vozila, kako ravnati s poškodovanim vozilom in 
kako ravnati z električnim vozilom 

− vloga in pomen policije  
− pristojnosti in vloga gasilcev 
 

petek, 10. maja 2019: 
− razstavljanje izrabljenih vozil – prijava udeležbe 
− Predstavitev MOP in MZIP - situacija v Sloveniji in 

v evropskem prostoru, novosti 
− ravnanje z osebnimi podatki v dejavnosti 

avtoservisiranja – prijava udeležbe  
Vstopnica: vsi pravočasno prijavljeni udeleženci boste 
dobili na vaše ime izdano brezplačno vstopnico za 
ogled sejma (prevzem na recepciji Protokol vhoda v 
upravni stavbi Celjskega sejma).  
Prijava: dogodki so brezplačni, potrebna pa je prijava 
na spletno stran OZS, kjer poiščete dogodek in se 
prijavite. 
 

GOSTINCI 
 

Številni predpisi zavirajo delovanje gostincev 
Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri 
OZS, opozarjajo, da imamo v Sloveniji številne 
predpise, ki zavirajo njihovo delovanje. Imamo 
najstrožje predpise za vsebnost transmaščobnih kislin, 
najstrožji tobačni zakon, najstrožji HACCP, na športnih 
prireditvah lahko alkohol prodajajo le športna društva, 
za opijanje mladoletnih pa so pogosto sankcionirani 
prav gostinci.  
Zadnji v nizu nerazumnih predlogov pa je po mnenju 
gostincev predlog Agencije za varnost prometa za 

znižanje dovoljene meje alkohola za voznike s 
sedanjih 0,5 na 0,2 promila alkohola v krvi.  
V večini evropskih držav je sprejemljiva meja 0,5 ali 
višje, V Sloveniji pa bodo gostje v lokalih s strahom 
naročili kozarec vina, ki sodi k dobri hrani.  
Nove omejitve niso na mestu, če za to ne obstajajo 
prepričljivi argumenti. Nesreče namreč dokazano 
povzročajo vozniki, ki imajo v krvi več alkohola kot je 
sedaj dovoljena meja (1,2 promila).  
 

Negativni učinki na turizem 
Ustrahovanje po mnenju gostincev ni na mestu, ker je 
turizem v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost 
s številnimi multiplikativnimi učinki in visokim 
potencialom razvoja in rasti. V Sloveniji je do 10. ure 
prepovedana prodaja žganih pijač, zaradi česar se 
gostinci pogosto znajdejo v položaju, ko morajo to 
pojasnjevati turistom. To pravilo sicer v sosednjih 
državah ne velja. 
V sekciji tudi predlagajo, naj država na pozitiven način 
poskrbi za zmanjšanje uživanja alkoholnih pijač, in 
sicer z znižano stopnjo DDV za brezalkoholne pijače v 
gostinstvu.  
 

PLASTIČARJI 
 

Strokovno srečanje plastičarjev 
Sekcija plastičarjev pri OZS organizira strokovno 
srečanje, ki bo   
 

31. maja in 1. junija 2019 v Hotelu Dvorec v 
Tolminu 

 

Program 31.5.2019: 
− Avtomatizacija proizvodnih procesov s poudarkom 

na izvedenih primerih 
− Kako svoj denar prejeti takoj po opravljeni storitvi? 
− Spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev SPS 
− Ogled podjetja TERA d.o.o.  
− Ogled Tolminskega muzeja, sotočja Tolminke in 

Soče 
− Degustacija lokalnih sirov in mesnin z vinsko 

spremljavo 
Program 1.6.2019: 
− Nove možnosti karakterizacije polimerov s 

praktičnimi primeri 
− Novi materiali in nove EU direktive, poguba ali nova 

priložnost za plastičarje (I. del) 
− Novi materiali in nove EU direktive, poguba ali nova 

priložnost za plastičarje (II. del) 

https://buildings2019.b2match.io/home
mailto:edina.zejnic@ozs.si
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001QwG5MUAV
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001QwG6UUAV
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001QwG7qUAF
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx


 

− Trženje z rezultati 
Kotizacija: 60 € za člane OZS oz.  90€ za člana s 
partnerjem (strokovna predavanja z družabnim delom 
31.5. in 1.6.2019), 120 € za ostale udeležence oz.  
180€ za druge udeležence s partnerjem. 
Prijave: do 24.5.2019 mail valentina.melkic@ozs.si, 
faks: (01) 50 54 373 ali po pošti: Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, Sekcija plastičarjev, Celovška 71, 
1000 Ljubljana. Prijavnico dobite na OOZ Idrija oz. na 
spletni strani OOZ Idrija.  
 

PREVOZNIKI 
 

Strokovni posvet o problematiki cestnega 
prevoza blaga in potnikov  

Na sejmu Avto in vzdrževanje, ki bo od 9. do 12.maja 
v Celju bo v četrtek 9. 5. 2019 ob 13. uri v dvorani 
Celjanka strokovni posvet s predstavniki pristojnih 
ministrstev z naslednjo vsebino:  
− Pomanjkanje voznikov in dolgotrajni postopki 

pridobitve delovnih dovoljenj 
− Dolge čakalne dobe tovornih vozil in avtobusov na 

mejnih prehodih  
− Razvoj intermodalnih logističnih centrov, malih 

logističnih centrov in varovanih parkirišč 
− Uvrstitev cestnega transporta in logistike kot 

strateške gospodarske panoge. 
Za udeležence, ki bodo lahko tudi aktivno sodelovali 
na dogodku, bo sekcija priskrbela brezplačne 
vstopnice.  
 

Ugodnejše cene pnevmatik v letu 2019 

Sekcija za promet pri OZS je na podlagi zbranih 
podatkov o okvirni količini nabave pnevmatik za leto 
2019 pristopila k zbiranju najugodnejših ponudb. 
Izmed prejetih ponudb so bili izbrani najugodnejši 
ponudniki oz pnevmatike:  
− BFGoodrich,  Bridgestone, Dunlop, Michelin 

(ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani ) 
− Continental, Goodyear (ponudnik: Protect trade 

d.o.o. Šentjur) 
Pnevmatike lahko naročite le z ustreznim obrazcem za 
vsako posamezno znamko pnevmatik posebej. 
Obrazce najdete: tukaj. Na obrazcu je potrebno 
obvezno izpolniti vse rubrike s podatki o vašem 
podjetju, ga podpisati, žigosati ter poslati na naslov 
dobavitelja, ki je naveden na obrazcu. Kot pomoč pri 
izpolnjevanju obrazca, smo pripravili primer pravilno 
izpolnjenega naročila (najdete ga: tukaj). 
Rok za naročilo pnevmatik po tej zagotovljeni 
ponudbi je 30. 5. 2019. Izbrana ponudnika bosta za 
naročila do tega datuma in za dobave do konca 
letošnjega leta tudi zagotavlja fiksne cene. 
 

Subvencije za nakup pnevmatik 

Vlada RS je v preteklem tednu potrdila poslovni in 
finančni načrt EkoSklada 2019, na podlagi katerega 
boste lahko pridobili tudi subvencije za nakup 
pnevmatik, vendar samo za pnevmatike tipa razreda 

izkoristka A in B. Žal za ostale razrede subvencije 
zaradi strogih evropskih predpisov ne bodo možne. 
Vloge za pridobitev subvencije za nakup pnevmatik 
boste lahko vložili za vse nabavljene pnevmatike ne 
glede na dobavitelja, vendar šele po objavljenem 
razpisu EkoSklada RS, o tem pa vas bomo še obvestili.  
  

Sejem TRANSPORT & LOGISTIC  

Sekcija za promet pri OZS organizira obisk sejma  
TRANSPORT & LOGISTIC, vodilnega svetovnega 
sejma za logistiko, mobilnost, IT in upravljanje verige 
dobaviteljev, ki je vsako drugo leto v Münchnu.   
Program:  
1.dan: četrtek, 6.6.2019: odhod avtobusa iz Ljubljane 
ob 4.uri, prihod  na sejmišče v Münchnu v 
opoldanskem času, namestitev hotel v bližini centra 
mesta.  
2. dan: petek, 7.6.2019: po zajtrku obisk sejmišča, v 
popoldanski uri odhod proti Sloveniji.  
 

Cena: 90 € pri najmanj 40 potnikih vključuje prevoz, 
cestnine in parkirnine, stroške šoferja, 1 x nočitev z 
zajtrkom, večerjo v pivnici v centru mesta, spremstvo 
slovenskega vodnika in organizacijo. Razliko do polne 
cene 200 € krijeta Sekcija za promet OZS in Združenje 
za promet pri GZS);  
Prijave: do 15.5.2019 na TA Sajko, (02) 80 51 806, 
e-mail: marinka@sajko-turizem.si 
 

TEKSTILCI 
 

Strokovna ekskurzija v Dalmacijo 
Sekcija tekstilcev in predelovalcev kož pri OZS 
organizira od 29.5. do 2.6.2019 strokovno ekskurzijo 
Lepote  osrednje Dalmacije. 
Program:  
1.dan: Odhod v sredo, 30. maja ob 2.uri iz Ljubljane, 
zjutraj prihod v Split, strokovni ogled, nadaljevanje 
potovanja po v Baško vodo, nastanitev v hotelu, 
večerja in nočitev. 
2:dan: po zajtrku vožnja do Omiša, vožnja z ladjico v 
slikoviti kanjon reke Cetine, degustacija lokalnih 
dobrot v restavraciji pri mlinu Radmanove mlinice, 
povratek v hotel, večerja in nočitev. 
3.dan: po zajtrku vožnja mimo Splita v Trogir, vožnja 
do Primoštena in Šibenika z ogledi. Nastanitev v 
hotelu, večerja in nočitev. 
4.dan: zajtrk, vožnja do slapov na reki Krki, Etno selo 
Dalmati, tipični dalmatinski vasici v Pakovem selu z 
dalmatinskim kosilom, degustacijo vina.... Prihod v 
Slovenijo v večernih urah. 
Cena:  od 315 do 345€ vključuje prevoz, plovbo po 
kanjonu Cetine, malice v Radmanovih mlinicah, ogled 
Trogirja, Splita brez vstopnin, 3 x nočitev z zajtrkom, 
kosilo in ogled etno sela, vstopnina v NP Slapovi Krke, 
vodenje in organizacija potovanja, DDV.  
Prijava: do 10. maja 2019 na Komptur svet potovanj, 
Glavni trg 9, 3000 Celje, tel: (03) 4900125 fax: +386 
(03) 4900127, GSM 051 336 090, e-mail: 
komptur.info@siol.net 

mailto:valentina.melkic@ozs.si
http://www.ooz-idrija.si/sekcije/ostale-sekcije.html
https://www.dropbox.com/sh/dh29t4vxqtwwgi9/AABYzuRYC9uDsmvWZswPLSdha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dh29t4vxqtwwgi9/AABYzuRYC9uDsmvWZswPLSdha?dl=0
mailto:marinka@sajko-turizem.si
mailto:komptur.info@siol.net


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. 
Povprečna letna plača za leto 2018 je 1.681,55€, 
najnižja osnova za plačilo prispevkov je 1.008,93€ 
(60% x 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ (3,5 
kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnik plačuje 
od februarja 2019 dalje so v višini 385,42€, najvišji 
pa 2.248,23€. 
Če želi samozaposleni zavezanec plačevati prispevke 
od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je 
določena na podlagi doseženega dobička, 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. Od 1.4.2019 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35,05€ 
(doslej 33,90€).  Prispevek se določi s Sklepom o 
določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja  ( Ur.l.17/2019 z dne 22.3.2019) in 
velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega 
dela do marca naslednjega koledarskega leta. 
V primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu 
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha 
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj 
kot 15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ. 

Skupni pavšalni prispevki so 70,58€ (35,05€ + 
35,53€), ki se jih plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

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

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 35,05€ od 1.4.2019 do 31.3.2020 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 35,53€ od 1.1.2019 

 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  
 

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

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 35,05€  od 1.4.2019 do 31.3.2020 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 35,53€ od 1.1.2019 
 



 

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

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 
POSLOVODNE OSEBE 

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2019 
najmanj 85% povprečne letne plače za preteklo leto.  
Od februarja 2019 dalje je najnižja zavarovalna 
osnova 1.429,32€ (85% povprečne letne plače za 
leto 2018, ki je 1.681,55€), najvišja pa 5.885,43€ 
(3,5 kratnik PP 2018 = 3,5 x 1.681,55€).  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer 
najmanj v višini 545,99€ in največ v višini 
2.248,23€. 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.  
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če 
POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki 
sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec.  
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE 
Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov 
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. 
Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun 
minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače 
predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa 
znesek povprečne plače preteklega leta. 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za delavce v 
delovnem razmerju je  60 % zadnje znane povprečne 
letne plače v Sloveniji, preračunane na mesec 
(144.člen ZPIZ-2). Če je izplačana plača oziroma 
nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od 
razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi 
prispevki.  
Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma 
(410. člen ZPIZ-2) in je v prehodnem obdobju od 2015 
do vključno 2017 znašala 52 % povprečne plače, v 
letu 2018 je bila osnova 54 % povprečne plače, v letu 
2019 pa je 56% povprečne plače. 
Za izplačila od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 je najnižja 
osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 

osebe v delovnem razmerju 941,67 €  (56 % x 
1.681,55 €). 
 

PRISPEVEK KRATKOTRAJNO DELO 
Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela v 
mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 
desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z 
največ desetimi zaposlenimi, opravlja 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.17/2019 
z dne 22.3.2019) določa minimalno bruto urno 
postavka  za študentsko delo v višini 4,89 € od 1. 
aprila 2019 dalje ( doslej 4,73 €). 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je 
vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. 
Od zneska na študentski napotnici se plačujejo: 
− prispevki za PIZ v višini 15,5%. 
Delodajalec na znesek na napotnici plača: 

− prispevek za PIZ v višini 8,85%, 
− prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36%, 
− prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni v višini 0,53%, 



 

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

 

PODATKI O PLAČAH 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2019 je znašala 1.714,49€, neto  
plača pa 1.115,98€.   

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
februar 2019 je znašala 1.721,82€, neto 1.112,04€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 
2018 - februar 2019  je znašala 1.741,93€, neto 
1.128,93€.  

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! 

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

Mozaik podjetnih- ugodnosti za ožje družinske 
člane in zaposlene 
Člani zbornice lahko preko članstva tudi svojim 
zaposlenim in ožjim družinskim članom  omogočijo 
prihranke, ki jih nudi kartica Mozaik podjetnih ( 
naročnina na mobilno telefonijo, električna energija, 

oblačila, kozmetika, igrače, šolske potrebščine, bela 
tehnika, varčevanje, počitnice in potovanja itd).  
Osebna kartica je kartica za fizične osebe, ožje 
družinske člane in zaposlene pri članu. Z novo kartico 
so tudi njim postale dosegljive ugodnosti Mozaika 
podjetnih za osebne kartice, kakor tudi  Dinersove 
ugodnosti.  
Popusti ponudnikov na www.mozaikpodjetnih.si in 
www.dinersclub.si/ugodnosti.html. 

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. 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI APRIL 2019 
 

PRISPEVKI 
ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 

najnižji 
ZASEBNIK 

najnižji 
DRUŽBENIK 

najvišji 

Bruto zavarovalna osnova v EUR 1.008,93€ 

(60% PP 2018=60% X 

1.681,55€) 

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

5.885,43€ 
(3,5 kratnik PP 2018) 

prispevek stopnja referenca 

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

 

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

1.008,93 € 

2. ZASEBNIK: Osnova za prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 
25%, vendar najmanj do višine 60% PP za leto 2018 (60% x 1.681,55€ = 1.008,93€)     
     

individualno 

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

1.429,32€ 

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

 

5.885,43 € 

 

OLAJŠAVE 
1. Splošna olajšava mesečna olajšava € letna olajšava € 

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

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

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

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

                                 2. otrok 220,77 2.649,24 

                                 3. otrok 368,21 4.418,54 

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

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

5. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  2.819,09 

6. za dohodke iz delovnega razmerja:                                    
a) mesečni bruto dohodek do 930,53€ 

543,32 Če delojemalec ne želi, da se mu upošteva 
povečana splošna olajšava, se davčna osnova 

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

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

 
 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

Vrsta izplačila Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

Neobdavčeni znesek za prehrano (na dan prisotnosti, najmanj 4 ure dela), prisotnost na delu nad 
10 ur - za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur + 0,76€ 4,90 € 

6,12 € 
+ 0,76 € 

Terenski dodatek 4,00 € 4,49 € 

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

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

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

851,22 € 1.200,14 € 

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  APRIL 2019 21 1 22 
akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 168 8 176 
PIZ nesreče pri delu SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 35,05      
ZZV pavšalni prispevek SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 35,53      
SKUPAJ 70,58      

PODATKI O PLAČAH             bruto € neto €  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača FEBRUAR 2019 1.714,49 1.108,10   PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna plača  JANUAR -  FEBRUAR  2019 1.721,82 1.112,04   Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna plača  DECEMBER -  FEBRUAR 2019   1.741,93  1.128,93   Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

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

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

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

Minimalna plača od 1.1.2018 842,79  Dohodnina LESTVICA  SI19 DŠ-40002 

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  
DOHODNINE 

 MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  
DOHODNINE neto davčna 

osnova nad 
€ 

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 neto davčna 

osnova nad €  

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 8.021,34  16%   668,45  16% 

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

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

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

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