
Poštnina plačana 
pri pošti 1102 Ljubljana

glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic leto X, štev. 3, marec 2020
LogatecCerknica Postojna Vrhnika
Podjetniške  
delavnice z Matijem 
Goljarjem

Od sodelavke  
do zaposlovalke

Izkoristiti olajšave do 
višine davčne osnove?

Vabilo na  
pomladanski izlet, 
tokrat drugače

kazalo
Stiki  .............................................................................................  2
Aktualno  ............................................................................  3
OOZ Cerknica ...........................................................4 
OOZ Logatec ...........................................................  6
OOZ Postojna  ........................................................  8
OOZ Vrhnika  .......................................................  10
Napotila in sekcije  ......................................12
Prispevki, dajatve  ...........................................14
Sporočila  .......................................................................16



marec 2020

Krpanov glas Stiki

2

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40 % popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: + 40 %
Oglas na predzadnji strani: + 20 %

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica),  

Dejan Šraml (OOZ Logatec),  
Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Pomladansko cvetje naj prinaša radostno razpoloženje 

Foto: splet
Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

predsednik Anton Cvetko sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretarka: Irena Dolgan

predsednik Franci Šemrl sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40 
gsm: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec 
Sekretarka: Adela Cankar predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
spletna stran: http://www.oozc.si/
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90  
gsm: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednik: Anton Cvetko
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80 
gsm: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00 
Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml



marec 2020

Iskreno voščilo  
bralkam KG  

ob svetovnem dnevu žensk  
in materam  

ob materinskem dnevu.
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Razgibani časi
V čudnem času živimo. Zima še ni po-
kazala svojih belih zob. Za prvo skupino 
šolarjev smo oponašali, da ne bodo imeli 
zimskih, ampak pomladanske počitnice, 
za drugo, da bodo imeli že zgodnje po-
letne. V dneh nastajanja tokratnega KG 
se še ugiba, če bo politiki uspelo sestaviti 
vlado, ki naj bi nadomestila odstopljeno 
in bi zdržala do konca mandata ali se 
bomo znova igrali volilne igre. Na vrata 
sosedov je že potrkal kitajski koronavi-
rus, ki lahko pljuskne tudi čez mejo. 
Marec je mesec, ko več kot sicer govori-
mo o ženskah in materah, ki sta jim po-
svečena mednarodni dan žensk in ma-
terinski dan. Lepo bi bilo, če o tem ne 
bi le govorili, pač pa bi tudi kaj storili za 
to, da bi jim s pozornostjo in priznanjem 
pokazali, kako jih cenimo in spoštujemo. 
Hvala, oprosti, prosim so besede, ki lah-
ko izrazijo vsa naša občutja in vse spo-
štovanje. Če so iskrene in resnične.
V tej številki KG pišemo o tekočih do-
godkih, ki jih pripravljajo območne 
zbornice in ki potekajo v okviru SPOT. 
Kaže, da projekt SPOT dosega načrto-
vano in pričakovano odmevnost. 
S Cerkniškega predstavljamo podjetni-
co, ki je sprejela ponujeni izziv in iz za-
poslene postala zaposlovalka nekdanjih 
sodelavcev. 
Na Logaškem napovedujemo podjetni-
ške delavnice z Matijem Goljarjem, ki 
smo ga spoznavali v TV oddaji Štartaj 
Slovenija. Pišemo o podeljenem nazivu 
naj- ženska 21. stoletja, ki je bil podeljen 
logaški podjetnici Nataši Kogoj, pa o po-
stavitvi lokalnega zaposlitvenega portala. 
Na postojnskih straneh priobčujemo 
daljše razmišljanje o tem, v kolikšni meri 
in kako uveljaviti davčne olajšave, ki jih 
omogoča novela zakona, uveljavljena z 
letošnjih letom.
Vrhničani pa že vabijo na pomladanski 
izlet, tokrat drugačen: z vlakom daleč v 
sosednjo državo. Kako drugačna bodo 
doživetja, bomo verjetno lahko prebrali 
v poletni številki KG.
Naj postni mesec vsakomur odgovori 
na njegovo iskreno vprašanje, čému se  
morem odpovedati. Urednik

Katera KP me zavezuje?
Kako delodajalec ugotovi, katera kolektivna pogodba dejavnosti (če 
sploh katera) ga zavezuje?
1. korak: Najprej mora v Poslovnem registru Slovenije preveriti, katera je 

njegova registrirana glavna dejavnost.
2. korak V evidenci KPD, ki jo vodi MDDSZ preveri, katera KPD vklju-

čuje šifro njegove (glavne) dejavnosti. Delodajalca lahko zavezuje 
več KPD.

3. korak: Preveri, ali ima KPD celotno ali delno razširjeno veljavnost. Če 
ima celotna KPD razširjeno veljavnost, delodajalca zavezuje.  
Če pa ima delno razširjeno veljavnost, je treba preveriti, ali jo ima 
glede dejavnosti, ki jo delodajalec opravlja (kot glavno) in član 
katerega delodajalskega združenja je. 

4. korak: Če KPD nima razširjene veljavnosti, delodajalca zavezuje le, če je 
član delodajalskega združenja, podpisnika KPD.

Vzorci pogodb in dokumentov
V Svetovalnem centru so vam za lažje delo pripravili številne vzorce po-
godb in drugih dokumentov. Najdete jih na www.svetovanje.si. 
Nekateri so za člane zbornice brezplačni. Člani OZS lahko brezplačne 
vzorce takoj prenesete na svoj računalnik, le prijaviti se morate. 
Ker je potrebno vzorec pravilno napolniti z vsebino, je v ceno vključeno 
tudi 15-minutno telefonsko svetovanje. V kolikor katerega izmed njih po-
trebujete, ga dodajte v košarico in sledite navodilom za oddajo naročila.  
Za več informacij nas pokličite na 01 5830 553 ali nam pišite na svetova-
nje@ozs.si. Cene vzorcev pogodb in dokumentov ne vsebujejo 22% DDV.
Za vsa področja, za katera so pripravljeni vzorci, vam nudimo tudi celovito 
storitev. Za ceno povprašajte na svetovanje@ozs.si.
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Od zaposlene do zaposlovalke
Za tokratno številko KG smo se pogovarjali z dokaj neobičajno 
sogovornico. Če bi nas kdo vprašal, kaj veš o firmi Stop bar Indira 
Dulić s. p., bi verjetno ne bili kaj prida zgovorni v odgovor. Če pa 
bi bili vprašani: poznaš vodjo črpalke na Rakeku, bi bilo drugače. 
No, pa je urednik vseeno povprašal malo bolj nadrobno.

Ga. Indira Dulić, 
nam razkrijete, 
kako ste prevzeli 
vodenje rakovške 
črpalke in gostin-
skega lokala v njej?
Tri leta sem delala 
kot prodajalka na tem 
servisu. Prejšnja na-
jemnica je leta 2008 
franšizo vrnila pod-
jetju OMV, obenem 
me je nagovorila, naj 
jo prevzamem jaz. 
Odločitev ni bila lahka. Saj si predstavljate, kako si danes 
sodelavec, od jutri naprej pa vodja, odgovoren za poslo-
vanje, tudi za zaposlene, da imajo kaj delati. Prevzela sem 
tveganje. Od tega je že 12 let. 

Je bil prevzem vaša prva podjetniška izkušnja?
Prva. Dotlej sem delala kot prodajalka, sprva v Tušu na 
Rakeku, nato na bencinskem servisu. Ves čas sem se poleg 
prodajnih veščin učila tudi jezika. 

Ko sem začutila, da mi samostojno vodenje podjetja po-
staja domače, sem pred petimi leti prevzela tudi servis v 
Starem trgu pri Ložu.

Učili ste se tudi jezika. Slovenščina ni vaš materni jezik?
V Slovenijo sem kot štirinajstletnica skupaj z mamo prišla 
v času vojne v Bosni, ker smo se morali umakniti, zbežati, 
saj so nam ubili očeta in deda in je bilo nevarno tudi za nas.  
V Sloveniji sem obiskovala 8. razred osemletke, da sem se 
bolje spoznala z jezikom. Kasneje sem si ves čas prizadeva-
la, da se lahko dobro sporazumevam v slovenščini. 

Bencinski servisi že dolgo niso več samo prodajalne 
goriv?
Črpalke so postale trgovine s široko ponudbo. Pri nas lah-
ko kupite tudi osnovne špecerijske izdelke, plin, vinjete, 
vozniki tovornjakov lahko naložijo dobroimetje za plače-
vanje cestnine DarsGo, vplačate loto, plačate položnice, 
prevzamete paket, v lokalu spijete kavo ali kaj drugega, 
si vzamete kaj za pod zob … Tu se ustavlja tudi mladina. 
Ponudbo širimo glede na povpraševanje. To nam predsta-
vlja nove izzive, ki pa jih je treba najprej preučiti, poiskati 
poti in spremljati, kako se taka dodatna ponudba obnese.

S čim privabite kupce, kdo so?
Če zmanjkuje goriva, se je treba ustaviti na črpalki. Oce-
njujemo, da je polovica naših strank žensk. Spotoma lahko 
gospodinja kupi še to in ono, da se ji ni treba ustavljati 
še v živilski trgovini. Seveda, izbira med tem, kar lahko 
ponudimo, ker nismo mega market. Osnovna ponudba – 
goriva – so po mnenju strank kakovostna, na prodaj sta 
dve vrsti dizla, stotka.
Podjetje OMV v okviru franšize nudi tudi različne akcije, 
nagradne igre, zbiranje točk in druge oblike kupcem pri-
jaznih pozornosti. Podjetje je zelo odprto novim izzivom. 
Kot s. p. pa se v okviru možnosti odzivam tudi na lokalne 
potrebe društev in drugih organizacij. 

Zaposlujete, seveda?
Zdaj nas je osem. Večinoma za nedoločen čas, v pomoč 
pa nam pridejo tudi študentje. Praviloma so vsi usposo-
bljeni za vsa opravila. Vedno pa je kdo še bolj vešč po-
sameznega dela ali postopka, kot so drugi in se znotraj 
osebja zato prilagodimo tako, da vsak dela tisto, kar mu 
gre najbolje od rok.

Želite v mesecu praznikov žena in mater bralcem KG 
izreči kaj spodbudnega?
Do drugih se obnašajmo tako, kot želimo, da se drugi obna-
šajo do nas. Za to sta potrebna medsebojno spoštovanje in 
ljubezen. V mesecu praznikov naj ženam in materam moški 
namenijo kanček več pozornosti in jih dodatno razvajajo, 
saj si ob delu, skrbi za otroke in vsem ostalem to zaslužijo.
Vsem ženskam pa - vesel praznik.
Ga. Dulić, hvala za pogovor. Uspešno poslujte naprej v svoje in naše 
zadovoljstvo.

Krajši delovni čas
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v 
50. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih pre-
jemkih (Ur. L. RS, št. 26/2014) določa pravico do krajšega 
delovnega časa. 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom ima možnost 
uveljavljati:
- eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega 

leta starosti,
- eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno 

gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo 
motnjo v duševnem razvoju, in sicer tudi po tretjem 
letu starosti otroka, a največ do 18. leta starosti otroka,

- eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, 
do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega 
otroka. 

O namenu uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa 
mora delavec delodajalca obvestiti 30 dni pred namerava-
no uveljavitvijo spremembe. Nova pogodba o zaposlitvi ni 
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Pripravlja Silva Šivec
Seminar Ko pride davčni inšpektor
V sredo, 15. aprila, s pričetkom ob 10.00, bo v prosto-
rih GZS v Postojni potekal seminar na temo Ko pride 
davčni inšpektor. 

Vabljeni.

Javni razpis občine Cerknica
Občina Cerknica bo v naslednji številki Slivniških pogle-
dov (predvidoma 6. marca 2020) objavila Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Cerknica za leto 2020 – spodbuja-
nje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in 
kmetijstvo na Občini Cerknica je povedala, da se po-
goji glede na lanski razpis niso spremenili. Višina sred-
stev pa bo, tako kot vsako leto, odvisna od števila vlog. 
Sprememba, na katero je potrebno opozoriti, je samo 
spremenjen, skrajšan rok za realizacijo zaposlitve oz. sa-
mozaposlitve, ki se je skrajšal z 31. 12. na 30. 11. 2020. 

potrebna, delodajalec in delavec lahko skleneta zgolj aneks 
k pogodbi o zaposlitvi na osnovi katerega delodajalec tudi 
uredi spremembo zavarovanja (2. odstavek 49. člena ZDR-1). 
Krajši delovni čas je staršu določen z odločbo Centra za 
socialno delo, ki tudi uredi zavarovanje iz naslova »staršev-
stva«. Delavcu s krajšim delovnim časom »država« plačuje 
prispevke od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača.
Sam postopek uveljavljanja pravice do krajšega delovnega 
časa je enak pri samostojnem podjetniku. Težava se pri 
slednjem pojavi v primeru, kadar ta opravlja dejavnost kot 
redni s.p. ter se je pred nastopom krajšega delovnega časa 
odločil za obdavčitev po normiranih odhodkih. Davčno 
osnovo na podlagi normiranih odhodkov lahko ugotavlja 
tisti zavezanec, ki v davčnem letu pred letom za katerega 
se ugotavlja osnova ni presegel praga prometa 50.000,00 
eur ali 100.000,00 eur, kadar gre za redni s.p., kadar vsaj  
5 mesecev v tem letu zaposluje osebo za polni delovni čas 
oz. je sam zavarovan iz naslova s. p. vsaj 5 mesecev v letu. 
Delo s krajšim delovnim časom ne šteje kot zaposlitev 
za polni delovni čas, saj je s. p. zavarovan iz naslova s. 
p za polovični delovni čas. In tako, če ne zaposluje vsaj 
ene osebe za polni delovni čas, ne more uveljaviti nor-
miranstva, oz. mora med letom na FURS podati izjavo o 
spremembi obdavčitve, če pogoja za normiranstvo zaradi 
navedenega razloga več ne izpolnjuje. 
Starš, ki je uveljavil pravico do krajšega delovnega časa, 
mora seveda skrbeti tudi za otroka v primeru bolezni. To-
rej mu »pripada« nega za krajši čas. 
V primeru, da samostojni podjetnik uveljavlja pravico do 
krajšega delovnega časa, mu država prav tako plačuje pri-
spevke od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača, kljub 
temu, da sam morebiti plačuje prispevke od višje osnove. 
Ob tem pa velja spomniti, da staršu, ki dela krajši delovni 
čas od polnega v skladu s predpisi o starševskem dopustu 
gredo pravice iz socialnega zavarovanja, kot bi delal polni 
delovni čas, med te pravice sodi tudi celoten regres. Za 
vsakega, posebej pa za malega delodajalca, slednje pred-
stavlja dodatno finančno breme in kliče po spremembi. 

In memoriam Danijel Kraševec
Nepričakovano, nedoumlji-
vo in nerazumljivo. V 47. 
letu življenja se je poslovil 
Danijel Kraševec. Le nekaj 
ur zatem, ko ga je povsem 
in nadvse osrečila novica, 
da mu je hčerka Klavdija 
povila prvo vnukinjo. 
V pogrebnem sprevodu, ki 
mu ob začetku skoraj ni bilo 
videti konca so se ob ženi 
Poloni, sinu Jaku, staršema, 
bratu, sestri in drugi ožji družini, strnili številni soro-
dniki, prijatelji, sosedje, sovaščani, podjetniki, pred-
stavniki lokalne skupnosti, znanci, ki so odeti v črnino, 
žalost in solze, nemo govorili o tem, da jemlje slovo 
človek, ki je, ne samo v družini, temveč tudi v mno-
gih drugih sredinah s svojo igrivostjo, hudomušnostjo, 
veselim temperamentom, delavnostjo, odprtostjo, željo 
doprinesti kadarkoli in kjerkoli, pustil praznino in ne-
izbrisen pečat pokončnega, delavnega, družini in sku-
pnosti predanega človeka. 
»Oj mladost ti moja…«, je zvenela pesem Danijelu v slovo. 
Tone Drobnič se je poslovil z besedami: »Bil si moj so-
sed, prijatelj, v otroštvu družabnik v igri, kolega v vaškem 
odboru in občinskem svetu in še marsikaj. Šola je bila 
zate priložnost, da bi našel svoje poklicno poslanstvo av-
tomehanika. A biti ključavničar, ustvarjati, to je bil zate 
izziv. Nenehno iskanje novih priložnosti, sposobnost or-
ganizacije, mladostna zvedavost in marljivost sta odpirala 
iskanje novih poti. Strojniška duša ni dala miru. Samo-
zaposlitev, Renault 5, kotna brusilka in varilni aparat so 
bila izhodišča za novo pot. Pred 27 leti sta z ženo Polono 
ustvarila družino, zatem podjetje, ki je dajalo kruh druži-
ni in zaposlenim ter ustvarjalo za številne kupce. 
Bil si eden tistih, ki so vlekli naprej voz razvoja Poslov-
ne cone na Blokah. Občani smo te podprli v lokalni 
politiki. Pridno si ustvarjal, opremljal podjetje in uspo-
sabljal mlade sodelavce. Tudi otroka si z delom učil in 
vzgajal v odgovornosti in marljivosti. Bil si pobudnik 
namestitve defibratorjev v večjih krajih občine Bloke. 
Pomagal si pri delovnih akcijah vaške skupnosti, gasil-
cev, pri cerkvi, ter bil aktiven v občinskih odborih, dru-
štvih in drugih sredinah. Za sočloveka ti ni bilo škoda 
časa, rad si poklepetal in predvsem optimistično gledal 
naprej. Premalo dni ti je bilo danih, da bi uresničil vse, 
kar si želel. Dragi Danijel, pogrešali te bomo.«
Tudi na zbornici običajnega Danijelovega pozdrava 
»Koku s' kaj« odslej ne bo več.

Danijel Kraševec
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V Logatcu podjetniške  
delavnice z Matijem Goljarjem
Kako do lastnega posla?
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
od 16. do 20. marca 2020 | od 16.30 do 20.30

Mlade in bodoče podjetnike iz Logatca vabimo na podje-
tniške delavnice z individualnim mentoriranjem pod vod-
stvom mag. Matije Goljarja, podjetnega voditelja oddaje 
Štartaj, Slovenija, in njegove ekipe Ustvarjalnika!

Verjetno se je vsak od nas že kdaj vprašal, “kaj pa če …?” 
in razmišljal o svojem poslu. Za vse tiste, ki bi želeli ta 
preskok tudi uresničiti, ne glede na to, ali ste trenutno za-
posleni, že imate svojo poslovno zamisel ali pa šele iščete 
idejo za svoj posel, pripravljamo povsem praktično na-
ravnano delavnico, ki vas bo v štirih korakih vodila skozi 
celoten proces od razdelave svoje bodoče poslovne ide-
je, izdelave prve testne ponudbe, pa do pridobitve prvih 
strank in začetka uspešnega poslovanja. Udeleženci se bo-
ste naučili, kako izbrati poslovno zamisel, ki vam je pisana 
na kožo, kako preveriti, ali se splača začeti podjetniško pot 
ter kako si s poslom zagotoviti dovolj prihodkov, da lahko 
od njega živite. 
Udeleženci se lahko na delavnico prijavijo s konkretno 
poslovno idejo, ki jo želijo razvijati, ali pa jo bodo s po-
močjo izvajalca razdelali na prvem srečanju.

Vsebina je razdeljena na štiridnevne module, od ponedelj-
ka do petka (razen srede):
I. Od navdiha do konkretne ideje 
II. Od ideje do prvega produkta
III. Od produkta do prvega naročila 
IV. Od prvega naročila do vzpostavitve posla
Udeleženci bodo med delavnico izdelali mapo svoje po-
slovne ideje, ki obsega razdelavo poslovne ideje v obliki 
poslovnega modela, hitro strategijo vstopa na trg in prido-
bivanja prvih strank, mini analizo trga, preprosto finanč-
no projekcijo poslovanja, brošuro za pridobivanje prve 
stranke ter predstavitvijo svoje ideje za potencialne par-
tnerje. Izdelali bodo tudi osebni terminski načrt s koraki, 
potrebnimi za uresničitev posla.
Prijave in info: info@ooz-logatec.si; 051 651 538.

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republi-
ke Slovenije, v okviru projekta Formica 3 Cerkno-Idrija-Logatec. Naložbo sofinancira-
ta Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Lokalni zaposlitveni portal
Danes gospodarstvu primanjkuje kvalificirane delovne 
sile. Ta težava že dlje časa pesti slovenska podjetja, saj ne 
najdejo primerne delovne sile. Trendi kažejo, da bi nove 
delavce morali iskati med brezposelnimi, tujci in upoko-
jenci, del rešitve pa je videti tudi v hitrejšem vstopu mla-
dih na trg dela. 
Tam, kjer se lahko odzovejo delodajalske organizacije, so 
tudi orodja ustreznega obveščanja o ponudbi in povpra-
ševanju na trgu dela. Zato Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Logatec v sodelovanju z Občino Logatec vzpo-
stavlja Lokalni zaposlitveni portal, na katerem objavlja 
prosta delovna mesta na območju občine Logatec, ki jih 
dobijo od delodajalcev – logaškega gospodarstva. 
V okviru zaposlitvenega portala s tem zdaj nudi vsem 
delodajalcem na področju občine Logatec možnost, da 
brezplačno objavijo prosta delovna mesta na spletni strani 
OOZ Logatec www.ooz-logatec.si – Informacije – Prosta delovna 
mesta. 
Vzpostavitev lokalnega zaposlitvenega portala je ena 
od aktivnosti projekta Formica 3, katerega partnerica je  
Občina Logatec v skupnem projektu treh občin in LAS s 
CILjem z nazivom Formica 3 Cerkno-Idrija-Logatec. Pro-
jekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija. Ciljev projekta 
je več, in sicer: oblikovanje spodbudnega podjetniškega 
okolja, izvajanje vsebinskih aktivnosti v coworking pro-
storih, identifikacija potencialnih podjetnikov in nudenje 
podpore pri njihovih načrtih in idejah, nudenje podpore 
obstoječim podjetnikom in promocija podjetništva in ino-
vativnosti. 
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

Poslovni prostori
Oddajajo se poslovni prostori na Tržaški cesti 17 v Lo-
gatcu, v izmeri 90 in 70 m2, s 16 m2 velikimi izložbenimi 
okni. Prostora sta povezana z vrati. Vsak ima svoj vhod z 
glavne ceste. Nizki obratovalni stroški. Primerno za go-
stinstvo ali drugo namembnost.
Na voljo sta tudi dva prostora: 37 m2 in 70 m2, ki ju lahko 
podjetje preuredi za potrebe bivanja svojih delavcev.
Oddajajo se tudi ena štiriposteljna in več dvoposteljnih 
sob, primernih za podjetja. Sobe so višjega standarda in 
se čistijo vsak dan, zato cena ni primerljiva z mesečnim 
najemom za eno posteljo. 
Info: Poslovno gostinski objekt Krpan Logatec, Tržaška 
cesta 17, 041 719 567, info@rossana.si.

Lesarji: ogled sejma v Milanu
Na pobudo sekcije lesarjev OOZ Logatec organiziramo 
ogled mednarodnega sejma strojne opreme za lesno in 
pohištveno industrijo Xylexpo 2020 v Milanu (Italija), 
kjer se bodo predstavili vodilni proizvajalci najnapre-
dnejših lesnoobdelovalnih tehnologij s celega sveta. Na 
sejem se bomo odpravili v petek, 29. maja, z organizi-
ranim prevozom iz Logatca. Več informacij sledi.

VPD, zdravniški pregledi
Redno usposabljanje in izpit iz varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti bo v četrtek, 12. 3. ob 15.00 v 
prostorih OOZ Logatec. Prijavite se na zbornici. Zdrav-
niški pregledi ponovno potekajo po razporedu, pravi-
loma enkrat tedensko.

Gregorjev semenj
Tudi letos vabljeni, da nas obiščete na Gregorjevem se-
mnju, ki bo v soboto, 14. 3., v Logatcu. Če želite sejem 
izkoristiti za promocijo, nam do 12. 3. na zbornico pri-
nesite vaš promocijski material.

Naj ženska 21. stoletja
V lanskem decembru je Nataša Kogoj, članica logaške 
obrtne zbornice, prejela laskavi naslov »Naj žena 21. veka 
Srbije i regije« – kategorija coaching. Za priznanje se je po-
tegovalo prek 7.000 posameznic in podjetnic iz vseh dr-
žav bivše Jugoslavije (za različna področja: management, 
podjetništvo, medicina, mediji, umetnost, izobraževanje, 
humanistika …). Tudi iz Slovenije je bilo nekaj nomini-
rancev, a priznanje je, kot edini Slovenki, pripadlo prav 
Nataši Kogoj.

V slovo in spomin
Veliko prezgodaj nas 
je v 62. letu starosti po 
hudi bolezni zapustil 
Marko Kek. Bil je eden 
od soustanoviteljev in 
nekdanji solastnik pod-
jetja PROLOG d.o.o. 
iz Logatca. Pred leti je 
tudi aktivno sodeloval 
pri organizaciji in iz-
vedbi obrtno-podjetni-
ških sejmov Notranjske 
in bil aktiven podjetnik.

Marko Kek

Združenje najuspešnejših podjetnikov 21. stoletja iz Be-
ograda priznanja podeljuje že 19 let. Njihov namen je 
pomagati uspešnim posameznikom in podjetjem, ki dose-
gajo odlične rezultate na svojem področju na poti k pre-
poznavnosti.
Čeprav je Nataša Kogoj že dobrih 15 let licenčni medna-
rodni NLP coach – svetovalka in mentorica za doseganje 
osebne in poslovne odličnosti, jo je nagrada zelo prese-
netila. Priznanje je potrditev, da svoje delo opravlja srčno 
in predano – pomaga tako posameznikom kot podjetjem, 
predvsem pri ustvarjanju dobrih odnosov in gradnji oseb-
nega zadovoljstva, ki sta temelj uspeha. 
Poleg tega ji ta laskavi naslov daje dodatnega vetra v krila. 
Zanjo je znanje velika vrednota, zato se nenehno izobra-
žuje pri vrhunskih strokovnjakih tako doma kot v tujini in 
ta svoja znanja in izkušnje nesebično deli naprej.
To priznanje ji je prineslo dodatno prepoznavnost tudi v 
Sloveniji; pred kratkim so jo kot eno izmed govornic pova-
bili tudi na prestižni dogodek »500 slovenskih podjetnic«.

Gospe Nataši čestitamo!

Nataša Kogoj



marec 20208

Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

REPUBLIKA SLOVENIJA

Izkoristiti olajšave do višine 
davčne osnove?
Novi 59. a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(v nadaljevanju: ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 
2020 dalje, prinaša omejitev zmanjšanja davčne osnove po 
36., 55. do 59. členu citiranega zakona in določbah drugih 
zakonov, ki določajo zmanjšanje davčne osnove. Tako bomo 
lahko pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020 uveljavlja-
li znižanje davčne osnove zaradi pokrivanja izgube, olajšav 
za vlaganja, zaposlovanje, donacije…največ do višine 63 % 
davčne osnove. Navedeni odstotek pa ne velja za osebne 
olajšave. Glede na zapisano velja razmisliti, ali je smotrno 
izkoristiti olajšave do višine davčne osnove že za leto 2019, 
vsaj tiste, ki jih lahko prenašamo v naslednja obdobja. 
Davčno izgubo je možno pokrivati neomejeno dolgo in sicer 
za leto 2019 še vedno do višine 50 % davčne osnove tekoče-
ga leta. Medtem ko ostale davčne olajšave lahko zavezanci za 
leto 2019 uveljavljajo največ do višine davčne osnove. Vrstni 
red uveljavljanja davčnih olajšav ni določen, zato se lahko 
zavezanci sami odločijo, katero olajšavo bodo izkoristili naj-
prej. Smiselno je, da najprej izkoristimo davčne olajšave, ki 
jih ni možno prenašati v naslednja davčna obdobja. 
Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj se priznajo v 
višini 100 % vlaganj, izključujejo se z olajšavo za investira-
nje, lahko se jih prenaša 5 let.
Olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sred-
stva se priznajo v višini 40 % investiranega zneska, se prav 
tako lahko prenašajo 5 let, jih je pa potrebno poračunati v 
primeru, če se jih odtuji prej kot v treh letih po letu vlaganj. 
Seveda pa to ne velja za investiranje v vso opremo in neo-
predmetena osnovna sredstva, saj so investicije v pohištvo 
in pisarniško opremo izvzete (neglede kje se pohištvo na-
haja!). Enako velja za motorna vozila. Izjema so le avtomo-
bili in avtobusi na hibridni ali električni pogon in tovorna 

motorna vozila, ki ustrezajo EURO VI. Ne priznajo se tudi 
investicije v dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah, 
nepremičnine itd. Glede na to tudi nakup klime za prezra-
čevanje prostorov ali umivalnika v frizerskem salonu ne 
predstavlja podlage za uveljavljanje olajšave, saj se smatra 
da gre za sestavni del nepremičnine. Vse navedeno velja 
tudi za nabave financirane s pomočjo finančnega najema. 
Nasprotno pa se olajšav ne more uveljavljati za vlaganja, ki 
so financirana iz nepovratnih sredstev RS ali EU.
Davčno osnovo v višini 45 % obračunanih bruto plač za 
prvih 24 mesecev zaposlitve, lahko znižamo v primeru, 
če smo zaposlili za nedoločen čas osebo mlajšo od 26 let 
ali starejšo od 55 let, ki je bila pred tem vsaj 6 mesecev 
prijavljena na zavodu za zaposlovanje in v preteklih 24 
mesecih ni bila zaposlena pri nas ali naši povezani ose-
bi. Navedena olajšava se izključuje z olajšavo za invalide 
in regionalno olajšavo za nove zaposlitve na območjih z 
visoko brezposelnostjo. Vzporedno s tem se olajšave za 
invalide izključujejo z olajšavami za novo zaposlene. Olaj-
šave za zaposlovanje invalidov zmanjšujejo davčno osno-
vo za 50 % obračunanih bruto plač za invalide vseh sto-
penj, za 70 % pa za invalide s 100 odstotno telesno okvaro 
in gluhe osebe ter invalide nad kvoto. Olajšava velja tudi 
za samostojnega podjetnika, ki je invalid in sicer za vsak 
mesec opravljanja dejavnosti 30 % povprečne plače v RS 
oziroma 60 % povprečne plače v RS za invalida s 100-od-
stotno telesno okvaro in gluho osebo, pod pogojem, da ne 
zaposluje delavcev.
Če podjetje z dijakom ali študentom sklene učno pogod-
bo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževa-
nju, lahko uveljavlja olajšavo v velikosti izplačanih nagrad, 
vendar največ 20 % povprečne mesečne plače v RS za 
vsak mesec praktičnega dela. Pri tem so izvzeta povračila 
stroškov za prehrano in prevoz.
Delodajalci, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja, lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove 
za premije, ki jih delno ali v celoti plačajo v korist deloje-
malcem (to je le olajšava, ni strošek!). Izvajalec pokojnin-
skega načrta mora imeti sedež v Sloveniji ali državi člani-
ci EU, pokojninski načrt mora biti odobren in vpisan v 
poseben register v skladu s predpisi. Davčna olajšava za 
leto, v katerem so bile premije plačane, znaša 24 % obve-
znih prispevkov za PIZ delojemalca in ne več kot 2.819,09 
EUR. Enako velja tudi za samostojnega podjetnika.
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za 0,3 %  
obdavčenih prihodkov, če je donacijo namenil organiza-
ciji registrirani za humanitarne, invalidske, socialnovar-
stvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, 
zdravstvene, ekološke, športne, religiozne in druge splo-
šno koristne namene. Tako dana donacija ni prenosljiva v 
nasprotju z dodatno olajšavo v višini 0,2 % obdavčljivih 
prihodkov za izplačila za kulturne namene in izplačila pro-
stovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred na-

O davčnih olajšavah je beseda tekla tudi na brezplačnem izobraževanju 
»Davčni obračun 2019« na OOZ I. Bistrica
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Pripravlja Irena Dolgan

Ne spreglejte izobraževanj,  
ki jih organizirajo sosednje zbornice

Usposabljanje voznikov  
za leto 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organi-
zira v soboto, 25. aprila 2020, ob 8. uri v sejni dvorani 
Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Po-
stojna redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu za leto 2020. Usposabljanje 
je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v vozniškem do-
voljenju že vpisano kodo 95 in morajo opraviti 7-urno 
usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je 
namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali 
D+E, kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur (do 14.00)
Cena usposabljanja: 
- člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno 

osebo) plačajo kotizacijo v višini 9,00 €;
- zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo 

v višini 15,00 €;
- vsi ostali udeleženci plačajo kotizacijo 40,00 €.
Znesek kotizacije nakažite na račun: SI56 1010 0002 
9110 568, sklic: SI00 250420, namen: SUBS
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna, Jenkova 
ulica 1, Postojna
Prijava na usposabljanje je obvezna s prijavnico, ki 
jo dobite na zbornici. Prijave sprejemamo do zapolnitve 
mest. Mesta so omejena, zato pohitite.

Vabilo
Vabljeni na brezplačni seminar - Ko pride davčni in-
špektor, ki bo v sredo, 15. aprila, s pričetkom ob  
10. uri, v prostorih Gospodarske zbornice v Postojni, 
Cankarjeva ul. 6.
Prijave do zasedbe prostih mest na: irena.dolgan@ozs.si. 

Vabilo
Vljudno vabljeni, da se nam v petek, 17. aprila 2020,  
ob 10. uri pridružite na brezplačnem izobraževanju
Ključne dolžnosti po Splošni uredbi o varstvu oseb-
nih podatkov (GDRP) v prostorih Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13.
Z nami bo mag. Andrej Tomšič, namestnik informacij-
ske pooblaščenke.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest na irena.
dolgan@ozs.si ali alenka.volk@ozs.si.

ravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo za te namene v 
javnem interesu. Takšno olajšavo je možno prenašati 3 leta.
Samostojni podjetniki lahko znižujejo davčno osnovo s 
pomočjo splošne olajšave in osebnih olajšav v sorazmerju 
s številom mesecev, za katerega predlagajo davčni obra-
čun. Pri splošni olajšavi velja opozoriti, da jo lahko uvelja-
vljajo zavezanci, če se ne štejejo za vzdrževane družinske 
člane oziroma olajšava že ni bila upoštevana pri akontaciji 
dohodka iz zaposlitve ali naslova prejemanja pokojnine ali 
je bila upoštevana v manjšem deležu kot 5/12.

Alenka Volk Penko,
SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija.

Razpis za dodelitev kreditov  
za pospeševanje razvoja  
malega gospodarstva –  
subvencija obrestne mere
OOZ Postojna in Banka Intesa Sanpaolo d.d. Koper, 
Poslovna enota Postojna in Sektor poslovanja z malimi 
in srednjimi podjetji-lokacija Postojna razpisujeta kre-
dite za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Postojna. 
Na razpolago je še 37.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Postojna za:
• financiranje tekočega poslovanja,
• nabavo osnovnih sredstev.
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji: 
Posojilo se obrestuje po 1,50 % letni obrestni meri 
(skupna obrestna mera znaša 3,50 % letno, OOZ Po-
stojna subvencionira 2,00 %), odplačuje se do 36 me-
secev, višina posameznega zneska kredita je odvisna 
od vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti in ne 
sme presegati 20.000 EUR. Obdelava zahtevka in vo-
denje kredita znaša 70 EUR, ki se plača enkratno ob 
odobritvi kredita. Zavarovanje: vse oblike, ki za banko 
predstavljajo zadostno jamstvo za vračilo.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna do  
porabe sredstev. 
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Pomladanski izlet
od 14. do 17. maja 2020 
Obnašajmo se okolju prijaznejše – zato potujmo z vla-
kom.
Tako naravnan bo naš spomladanski izlet, zato bo malo 
drugačen. Glavnina potovanja bo potekala s hitrim vla-
kom. Obiskali bomo tri impozantna mesta v Italiji:  
Benetke, Rim, Neapelj.

Predvidoma bo izlet potekal takole:
odhod z Vrhnike z avtobusom v četrtek, 14. maja ob 
15.15. Vožnja po AC do Trsta. Od tam s hitrim vlakom do 
Benetk. Namen odhoda v četrtek je, da doživimo večer-
ne Benetke, ko se glavnina turistov umakne. Atraktivno je 
doživeti mesto v večernih urah, ko se nad laguno in kanale 
spustita mrak in tema, ko žarometi razsvetlijo kanale, mo-
stove, barke, … Sledi večerja in prenočevanje. Aktivno in 
atraktivno je doživeti mesto tudi zjutraj, ko se prebuja, ko 
zaživi tržnica. 
Drugi dan bo potovanje z vlakom do Rima. Tudi če ste 
že bili v Rimu, bo tokrat drugače, saj se obeta romantičen 
dan: Campo dei fiori, trg Navona, večerni sprehod in uži-
vanje ob pijači pred Panteonom. Večerja v času sončnega 
zahoda na razgledni točki.
Tretji dan ponovno z vlakom, tokrat do Neaplja, kjer 
bomo po via Toledo odšli do starega gradu, šli na pano-

ramski Posilpo in občudovali Neapeljski zaliv z Vezuvom, 
Caprijem in Sorrentom v ozadju. Obvezno je okusiti pra-
vo neapeljsko pico…
Četrti dan obisk 
neapeljskega pod-
zemlja, Vomero, 
Castel Nuovo…, 
popoldne odhod z 
vlakom proti Slo-
veniji in prihod na 
Vrhniko v poznih 
večernih urah.
Naš vodnik in organizator potovanja: LEON SAKSIDA
Cena izleta je 780 € in vključuje prevoze z avtobusom, 
hitrim vlakom, 3 x nočitev z zajtrkom, 3 x večerjo ali po-
zno kosilo, pico v Neaplju, cca 120 € za vstopnine, atrakci-
je, prevoze po mestu…, skrb za prtljago (ne nosite je s seboj, 
ker jo z vlaka odpeljejo v hotel in nam ni treba skrbeti za drugo, 
kot za osebne stvari).
Plačilo: 260 € ob prijavi, 260 € do 10. aprila, 260 € do  
10. maja. Strošek odpovedi: 250 € do 15. marca, 400 € od 
16. marca do 10. aprila.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 7. marca oz. do 
zasedenosti mest na avtobusu.
Poglejte si podroben program potovanja na spletni po-
vezavi: https://thesaltoflife.com/sl/destinacije/benetke-
-rim-in-neapelj-s-hitrimi-vlaki-po-italiji/

Benetke

Rim Neapelj
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – petek, 20. marec 
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu 
in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v 
petek, 20. marca 2020, z začetkom ob 7.30 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposle-
ne delavce 25 €, za ostale udeležence je cena 35 €. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. Za vse, ki se 
usposabljanja ne boste mogli udeležiti marca, ponovitev 
bo tudi v aprilu. 

Tečaj prve pomoči – informativne 
prijave
Še vedno zbiramo informativne prijave za tečaj in izpit iz 
prve pomoči. Tečaj bomo organizirali ob prijavi najmanj 
8 kandidatov.
Vsi delodajalci bi morali imeti v vsaki izmeni vsaj eno 
osebo, z opravljenim tečajem prve pomoči in usposo-
bljeno za nudenje prve pomoči v primeru poškodbe ka-
terega od zaposlenih. 
Izvajalca tečaja - zdravnika k nam napoti Rdeči križ, ki 
ima edini v Sloveniji koncesijo za izvajanje te vrste uspo-
sabljanja. Cena za udeleženca, ki je član naše zbornice 
ali pri njem zaposlen, znaša 78,75 € oz. 90% redne cene. 
Pokličite nas ali se prijavite po e-pošti. 01 755 77 40,  
051 619 215, adela.cankar@ozs.si

Obvestilo o letnem dopustu 
Ne pozabite zaposlenim vročiti obvestila o višini letnega 
dopusta v letu 2020. Obvestilo o odmeri letnega dopusta 
morate v skladu s 160. členom Zakona o delovnih razmer-
jih vročiti delavcem najpozneje do 31. marca za tekoče 
koledarsko leto. Obvestilo lahko delavcu sporočite tudi po 
elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zago-
tavlja in uporabo nalaga delodajalec (službeni e-naslov). 

Davčni obračun
Do 31. marca morate oddati letno poročilo, bilance. 
V glasilu preberite tudi strani drugih OOZ in skupne 
strani, saj najdete številne koristne informacije, napotke, 
možnosti za izobraževanje, usposabljanje…

Poročilo o embalaži  
in odpadni embalaži
Do 31. marca morate oddati letno poročilo o embalaži in 
odpadni embalaži.

Razpis:  
Obrtnik in podjetnik leta 
Na podlagi sklepa UO OZS, je OZS objavila razpis za 
obrtnika leta 2020, podjetnika leta 2020, in najstarejšega 
obrtnika leta 2020. 
Razmislite, kdo iz vaše sredine, bližnje okolice, ki je uspe-
šen obrtnik, podjetnik, bi zaslužil laskavi naziv obrtnik oz. 
podjetnik leta 2020. Razpis je odprt do 31. julija; do 
tega datuma je treba oddati ustrezno vlogo. Vaše predloge 
lahko pošljete tudi na našo zbornico in bomo za prijavo 
poskrbeli tu. 

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Imate neplačane račune? Bi radi prišli do zasluženega pla-
čila? Mi vam lahko pomagamo.
Odločite se za izterjavo na podlagi izdanega računa. Zakaj 
bi na zaslužen denar čakali dlje, kot ste se s poslovnim par-
tnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo čakali celo 
zaman. Tudi vi morate plačati prejete račune, davčne obve-
znosti… in jih težko, če vam vaši dolžniki ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. 
Za vas opravimo administrativni del priprave predloga za  
e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vloži-
mo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi po-
stopek do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš denar. Stroške izvršbe in 
sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal 
skupaj z glavnico in obrestmi.

Najem dvorane – Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z za-
poslenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa 
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem 
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v  
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi sto-
li, veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpo-
red učilnice), ima brezžično internetno povezavo, platno, 
projektor in tablo (piši-briši). Razporeditev miz in stolov 
je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam in željam. 
Cena najema znaša 40 € za prve tri ure najema. Vsaka na-
daljnja začeta ura je 10 €. V kolikor se odločite za večkraten 
najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno. 
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu 
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% po-
pust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
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Kaj (ne) sodi v minimalno plačo
Zakon o minimalni plači (ZMinP) v tretjem odstavku 2. 
člena določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugi-
mi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za 
delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, do-
govorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, 
ne vštevajo v minimalno plačo.
Ker je minimalna plača plačilo za delo, opravljeno v pol-
nem delovnem času, je vse od njene uveljavitve izvzet do-
datek za nadurno delo. Od leta 2015 pa so iz nje izvzeti 
še dodatek za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na 
praznike in dela proste dneve po zakonu. Z letom 2020 
pa je minimalna plača doživela novo definicijo, po kateri 
pa so iz nje izvzeti še dodatki z zakoni in drugimi predpi-
si ter s kolektivnimi pogodbami ter del plače za delovno 
uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno 
s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi
Dodatki se delavcem obračunavajo le za čas, ko delajo v 
pogojih, zaradi katerih jim dodatek pripada. Velikost do-
datkov se lahko določi v kolektivni pogodbi, podjetniški 
kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali v pogod-
bi o zaposlitvi. Dodatki so lahko določeni v nominalnem 
znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni 
čas ali od ustrezne urne postavke.
Za odgovor na navedeno vprašanje smo zaprosili tudi 
MDDSZ, ki je v svojem odgovoru pojasnil, da na podlagi 
nove definicije minimalne plače bi morebitni dodatki do-
ločeni s splošnimi akti ali pogodbami o zaposlitvi, ki 
dejansko nimajo podlage v zakonu, drugem predpisu 
ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, lah-
ko bili vključeni v obseg minimalne plače, vendar le 
v primeru, da je osnovna plača delavca oziroma delavčeva 
izhodiščna plača določena pod zneskom zakonsko dolo-
čene minimalne plače.
To pomeni, da se npr. gasilski dodatek, ki je določen v 
pogodbi o zaposlitvi in ne gre za dodatek, ki je hkrati do-
ločen z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno po-
godbo, ki zavezuje delodajalca, lahko všteva v minimalno 
plačo. Enako bi veljalo, če bi bil ta dodatek določen v in-
ternem pravilniku delodajalca (npr. pravilniku o delovnih 
razmerjih).

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Predstavitve na mednarodnih 
sejmih
SPIRIT Slovenija, javna agencija je na svoji spletni strani 
objavila pozive za slovenska podjetja k posredovanju in-
teresa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih 
v tujini v letu 2021. Podjetja sporočijo svoj interes preko 
elektronskega obrazca za vsak sejem posebej.

Podjetja lahko svoj interes posredujejo najkasneje do pet-
ka, 20. marca 2020.
Javna povabila so dostopna na naslednjih povezavah:
• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-

sko predstavitev na sejmu IMM, 18. - 24. januar 2021, 
Köln, Nemčija

• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-
sko predstavitev na sejmu Stockholm Furniture and 
Light Fair, 9. - 13. februar 2021, Stockholm, Švedska

• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-
sko predstavitev na sejmu Transport Logistic, 4. - 7. 
maj 2021, München, Nemčija

• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-
sko predstavitev na sejmu Moulding Expo, 8. - 11. junij 
2021, Stuttgart, Nemčija

• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-
sko predstavitev na sejmu ANUGA, 9. - 13. oktober 
2021, Köln, Nemčija

• Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupin-
sko predstavitev na sejmu IBA, 24. - 28. oktober 2021, 
München, Nemčija

Edina Zejnić

Pridobite izjave o statusu delavca
S spremembo ZDoh-2, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2020, je 
nastopila obveznost delodajalca, da pozove zaposlene 
k opredelitvi statusa ali je njegov glavni delodajalec 
ali ne.
FURS v pojasnilu Informacija o novostih, ki jih prinaša 
ZDoh-2V navaja:
• V drugem odstavku 127. člena ZDoh-2 je dodano do-

ločilo, po katerem delodajalec kot plačnik davka pozove 
delavca - zavezanca k opredelitvi statusa, ali je njegov 
glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje 
tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohod-
ka iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za 
polni delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno 
zaposlitev). Zakon tudi nalaga zavezancu obveznost, 
da delodajalca obvešča o spremembi tega statusa.

Določeno pravilo, da delodajalci kot plačniki davka akon-
tacijo dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja iz-
računavajo na dva načina, kot glavni delodajalec (po sto-
pnjah dohodnine in lestvici kot to določa drugi odstavek 
127. člena ZDoh-2) ali kot delodajalec, pri katerem zave-
zanec ne dosegajo pretežni del dohodka (po 25 % stopnji 
od davčne osnove kot to določa šesti odstavek ZDoh-2), 
ima namen doseči čim večjo usklajenost med izračunano 
in odtegnjeno akontacijo dohodnine med letom in od-
merjeno dohodnino na letni ravni. Predpogoj za pravilno 
izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine pa je, da 
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delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne, 
torej ali pri njem dosega pretežni del dohodka ali ne. Do-
polnitev drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, da deloda-
jalec, ki je plačnik davka, zavezanca pozove k opredelitvi 
po statusu z vidika glavnega delodajalca, je opozorilne na-
rave, da se delodajalca opozori, da je pomembno za pra-
vilni izračun akontacije dohodnine, da pozna svoj status, 
ki ga lahko pravilno določi le s pomočjo zavezanca, ter da 
se zavezancu naloži obveznost informiranja delodajalca v 
zvezi s tem. Na ta način je zagotovljena tudi večja pravna 
varnost oziroma nedvoumnost pri razreševanju sporov 
glede izračuna akontacije dohodnine. 
Za lažje delo smo vam v OZS pripravili vzorec izjave, ki 
je za člane brezplačen. Najdete ga na naši spletni strani, 
v okviru delovnega področja pod rubriko Izjave/obrazci. 
Za takojšen prenos obrazca se člani prijavite z vašimi po-
datki za prijavo. Postopek pridobitve podatkov za prijavo 
je opisan na obrazcu za prijavo, pod gumbom PRIJAVA.

Jasmina Malnar Molek

Sekcija gostincev
Obvestilo za člane Sekcije za gostinstvo in turizem glede 
uporabe kolektivne pogodbe.
Kolektivna pogodba za dejavnost gostinstva in turiz-
ma Slovenije - KPDGT (Ur. l. RS, št 56/18 in 16/19, 
KPDGT) velja za delodajalce, ki kot glavno dejavnost 
opravljajo eno izmed naslednjih dejavnosti:

55.100 55.201 55.202 55.203 55.204 55.209
55.300 55.900 56.101 56.102 56.103 56.104
56.105 56.210 56.290 56.300 77.340 79.110
79.120 79.900 85.510 86.220 92.001 92.002
93.110 93.120 93.130 93.190 93.210 93.291
93.292 93.299 

KPDGT ima delno razširjeno veljavnost, le glede 55.100 
(dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov) in 
92.001 (dejavnost igralnic).
Delodajalčeva glavna dejavnost je tista, ki je kot taka vpi-
sana v AJPESu.
To pomeni, da:
- če delodajalec kot glavno dejavnost opravlja 55.100 ali 

92.001, ga KPDGT zavezuje ali
- če delodajalec kot glavno dejavnost opravlja katerokoli 

izmed drugih dejavnosti (črne), ga KPDGT zavezuje, 
če je član delodajalske organizacije, ki je podpisnica 
te kolektivne pogodbe, to pa sta Turistično gostinska 
zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije.

Delodajalec se z delavci lahko dogovori za uporabo 
KPDGT, četudi opravlja glavno dejavnost za katero ta 

KP nima razširjene veljavnosti (npr. 55.201), vendar to za 
delodajalca pomeni, da lahko v KPDGT uporablja le tiste 
določbe, ki so za delavca ugodnejše kot ZDR-1, ostalih 
pa ne. V tem primeru raje svetujemo sprejem pravilnika o 
delovnih razmerjih, ki ga lahko naročite na OZS.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Sekcija živilcev
Sekcija živilskih dejavnosti skupaj s podjetjem Lesaffre 
Slovenija organizira strokovno ekskurzijo: ogled proi-
zvodnje kvasa v Budimpešti Lesaffre Madžarska, ogled 
pekarne v Budimpešti ter glavno mesto Budimpešto v ter-
minu od četrtka 26. 3. do sobote 28. 3. 2020.
Podroben spored potovanja in prijavnico lahko dobite 
tudi na vaši zbornici.
Naprošamo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete ali na 
e-naslov iris.brkovic@ozs.si ali po faxu: 01 50 54 373 ali na 
naslov Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija živil-
skih dejavnosti, Celovška 71, 1000 Ljubljana, najpozneje 
do ponedeljka 9. 3. (zaradi potrditve in plačila hotela).
Kotizacija za enega udeleženca znaša 170,00 EUR 
(vključuje DDV), ki jo bo potrebno poravnati pred odho-
dom, vendar šele po potrditvi prijave! 
Stroški odpovedi po potrjeni prijavi znašajo 150,00 EUR 
z DDV (vključujejo stroške hotela).
V upanju, da smo za vas pripravili zanimivo strokovno 
ekskurzijo, vas prav lepo pozdravljamo!
Za dodatne informacije sem vam na voljo Iris Ksenija  
Brkovič, iris.brkovic@ozs.si, tel. 01 58 30 566

Sekcija kamnosekov  
in cementninarjev
Sekcija organizira strokovno srečanje 13. in 14. 3. na 
OOZ Ptuj. Program in vabilo je objavljeno na spletni 
strani sekcije: https://bit.ly/38YEnIQ. Tam je mogoča 
tudi prijava.
Sekcija želi združevati čim več subjektov iz dejavnosti ka-
mnoseštva in cementninarstva, zato na srečanje vabi vse 
- tako člane kot nečlane. Srečanje bo izvedeno v več delih:
• skupni oz. plenarni del srečanja v petek dopoldan
• strokovni del srečanja v petek popoldan, kjer bodo preda-

vanja ločena po dejavnostih (kamnoseki, cementninarji)
• in praktični del srečanja, ko si bomo (v petek zvečer in 

v soboto dopoldan) skupaj ogledali Ptuj s poudarki na 
kamnoseštvu in cementninarstvu.

Vabljeni.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate najpozneje do 20. v 
mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem ob-
razcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi FURS in ga po-
trdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 20 ali 30 €, odvisno od dejavnos-
ti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). 
Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na 
račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca 
je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri 
plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in 
nato referenco. 

Od januarja 2020 do vključno decembra 2020 znaša prispevek za ZZ 0,53 % 
od povprečne bruto plače za oktober 2019 oz. 0,53 % od 1.741,70 €, 
kar znaša 9,23 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2019 oz. 6,36 % od 435,42 €, kar znaša 27,69 €. Plačilo 
do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2019 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smr-
ti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 35,05 € 
(Ur. list RS, št. 17/2019).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2020:

1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-
validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  35,05 €

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
 0,53 % od PP oktober 2018 – 1.676,38 € 9,23 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2018 – 405,37 € 27,69 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 36,92 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden 
in prejemanje 75 % pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarovani za 
najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnin prištelo 
še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Več o tem lahko prebe-
rete v Obrtniku januar 2020. Zavarovanju za 10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi 
plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za  
2 uri – za februar 20 je izračun naslednji: 40 ur februar PIZ 64,06 €, ZZ 35,39 €, 
zaposlovanje in starševsko varstvo 1,05 €, skupaj torej 100,50 € prispevkov. Le-
stvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR v februarju 2020:  
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2020 – lestvice veljajo od 
1.1.2020 oz. za vsa izplačila v letu 2020!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2020 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je 
odvisna od višine skupnega dohodka.
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek  

iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih
nad do

1.109,74 291,67 +  
(1.558,37 – 1,40427 x bruto dohodek)

1.109,74 291,67

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 291,67 €.

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2020 – lestvica je spremenjena!!!! 

Nad Do € + % nad €
 708,33 16 %

708,33 2.083,33 113,33 + 26 % nad    708,33
2.083,33 4.166,66 470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,66 6.000,00 1.158,33 + 39 % nad 4.166,66
6.000,00  1.873,33 + 50 % nad 6.000,00

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati 
od zneska, ki v letu 2020 ne more biti manjši od 58 % zadnje znane pov-
prečne plače. Za izplačila od 1.1.2020 do 28.2.2020 se uporablja povpreč-
na plača za leto 2018 (1.681,55 €; 58 % znaša 975,30 €), za izplačila po 
1.3.2020 se uporablja povprečna plača za leto 2019, ki znaša 1.753,84 €, 
oz. 58 % povprečne plače, kar znaša 1.017,23 €.

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha upora-
bljati, ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci 
morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe 
vas zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem re-
gistru. Če vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša 
za delavce. Če ni nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko 
odločite za uporabo tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete 
uporabljati določb, ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. 
Ravnati morate po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa do-
ločila niso urejena.

Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravi-
ce in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta 
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik, 

drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te 
višine presežete, so povračila obdavčena.
Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu 
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila: 
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2020 – 31. 12. 
2020 znaša 940,58 € (Ur. list RS, št. 83/2018).

STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici
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60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

1.052,30

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 EUR

Davčni organ bo sestavil 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 OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2019 - 1.753,84 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 

odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 EUR

Davčni organ bo sestavil 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 OPSVZ 
najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH 
ČLANOV – NOVO!!!
Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečeva-
nju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družin-
ske člane, morate zanje do 29. 2. 2020 mesečno plačevati prispevek za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,23 € oz. 0,30 % od povprečne 
plače oktober 2019 (0,30 % od 1.741,70 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se 
lahko opravlja maksimalno 40 ur/mesečno.

Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od 
osnove, določene v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za 
leto 2020 so prispevki najmanj 90 % od povprečne plače. (1.681,55 €; 90 % je 
1.513,40 €), za obračun prispevkov od 1.3.2020 dalje uporabljate najmanj 90 %  
povprečne plače za leto 2019, ki znaša 1.578,46 € (PP 2019 je 1.753,84 €; 90 % 
je 1.578,46 €). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne 
osnove za januar 2020. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 384,36

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 % 212,30

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 6,31
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 602,97

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2020 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za social-
no varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec). 
Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar ste 
uporabljali povprečno plačo iz leta 2018, od februarja dalje pa uporabljate 
povprečno plačo za leto 2019 (povprečna plača 2019 znaša 1.753,84 €; 60 % 
znaša 1.052,30 €)
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno var-
nost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 
10. v mesecu za pretekli mesec. 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, 
ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate sami predložiti 
OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zaveza-
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nec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe os-
nov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski do-
pust) ali če se odločite za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, 
se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi 
šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem 
primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu 
z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko 
varstvo + zaposlovanje) 
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na 
številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne vrste 
davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetu-
je, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika  
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, 
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih plačate z enim e-računom. Ta 
poenostavitev velja za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popol-
dance. Za ostale FURS sistem še pripravlja. Pri svoji spletni banki se morate prijaviti 
na prejem e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/
podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesec-
nih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/ En račun velja za 
plačilo prispevkov (PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo dohodnine 
bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, ki ga 
OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni 
banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Plačilni nalog člani prejmete skupaj 
z revijo Obrtnik podjetnik po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg 
oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša 
davčna številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo 
območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno 
podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali 
zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi 
z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 



marec 2020

Krpanov glas Sporočila

16

Oprostitev plačila dela  
prispevkov delodajalcev 
Delodajalce opozarjamo, da je z novim letom ponovno 
zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev 
plačila prispevkov za delavce starejše od 60 let.
V letih 2016 do konca 2019 je bila ta določba 156. člena 
»zamrznjena« zaradi Interventnega zakona na področju 
trga dela, ki je z oprostitvijo plačila vseh prispevkov de-
lodajalca (za vse 4 kategorije) spodbujal zaposlovanje vsaj  
6 mesecev brezposelnih oseb, starejših od 55 let. Ta zakon 
ni bil ponovno podaljšan, so pa bili do oprostitve plačila 
prispevkov iz tega zakona upravičeni še pri decembrskih 
plačah izplačanih januarja 2020.
Tozadevni 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % 
oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za PIZ za za-
poslene iz 1. do 4. odst. 14. člena zakona, ki so stari 60 let 
ali več, je sicer ponovno v veljavi od 1. 1. 2020, toda PO-
ZOR, to se še ne upošteva pri decembrskih, 
ampak šele pri januarskih plačah, izplačanih 
v februarju. To je pa tudi zagotovo razlog, 
da nekatere »sistem ni spustil noter« kot ste 
v minulih dneh nekateri potožili.
Zaradi večje transparentnosti prilagam 156. 
člen ZPIZ-2 v celotnem besedilu: 156. člen 
(delna oprostitev plačila prispevkov deloda-
jalcev za starejše delavce)
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev 
iz prve alineje prvega odstavka 153. člena 
tega zakona so oproščeni plačila prispevkov 
delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let 
starosti. Oproščeni del prispevka delodajalca 
za navedene delavce plačuje Republika Slove-
nija v skladu s 161. členom tega zakona.
Drugi del tega člena, ki je prečrtan je de  
facto neuporaben, saj je tudi za predčasno 
upokojitev za moške že od leta 2018, za žen-
ske pa od leta 2019, starostni pogoj 60 let, 
zato oprostitev plačila prispevkov v višini 
50 % ni več aktualna.
Po vpogledu v določbe 1. do 4. odst zgoraj 
navedenega 14. člena lahko zaključimo, da 
do tovrstne oprostitve kljub dopolnjeni sta-
rosti 60 let nista upravičena niti s.p., niti la-
stnik d.o.o.-ja, ki je hkrati direktor, pa čeprav 
ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je za-
varovan na podlagi delovnega razmerja, to-
rej na zavarovalni podlagi 001, saj je ta kate-
gorija zavarovancev – delavcev v delovnem 
razmerju opredeljena v 6. odst. 14. člena.

Na to anomalijo v OZS že nekaj zadnjih let pripravimo 
eno od zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki jih nato 
posredujemo na pristojne inštitucije, ki pa vsaj zaenkrat, 
še niso našle pravega posluha za ustrezno korekcijo. Toza-
devna zahteva iz lanskega leta se glasi takole:
• Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev iz 

156. člena ZPIZ-2 naj velja tudi za podjetnike, ki so 
vključeni v socialna zavarovanja po 15. členu ZPIZ-
2 iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti kot 
samozaposlene osebe oz. kot družbeniki & poslo-
vodne osebe po 16. členu ZPIZ-2.

Prihranek sicer ni posebej velik, pa vendarle ga ne kaže 
spregledati, saj bo finančno vsaj malce pomagal razbre-
meniti delodajalce, ki zaposlujejo delavce stare 60 let ali 
več, kar je še posebej dobrodošlo sedaj, ko je tudi dodatek 
za minulo delo, ki je seveda najvišji ravno pri tej kategoriji 
zaposlenih, izločen iz minimalne plače.

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.

Dan obrtnic  

}

}} }

}

}} }

in podjetnic
Letošnji dan žena bomo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije s posebnim dogodkom proslavili že drugič.  
Po lanski neverjetni udeležbi, letos nikakor ne smete manjkati.

u��uu  četrtek, 5. marec 2020,
uu  Hotel Jama, Postojna, 
u  Jamska cesta 28Program~

Kotizacija: 

uu  140 e (DDV ni vključen) 

u  �članice OZS in njihove zaposlene 
imajo 50 % popusta – 70 e   
(DDV ni vključen)

8.15 – 9.00 Dan se začne s kavico!

09.00    Uvodni pozdrav 
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

09.15 – 10.30  Usklajena garderoba ženske 
Lea Pisani, strokovnjakinja in svetovalka za celovito podobo osebnosti 

10.30 – 11.45  Ženske in denar 
Ana Vezovišek, mag., specialistka za financiranje

12.00 – 13.30  Dobro kosilo 

13.30 – 14.45 JAZ, blagovna znamka
  Katja Tomič Pintar, strokovnjakinja za marketing in blagovne znamke 

14.45 – 16.00   Kaj naredi dober make up?  
Martina Vrhovnik, priznana vizažistka

Prijava:

u  Spletna prijava na www.ozs.si/dogodki ali na svetovanje@ozs.si


