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Število ur v mesecu OKTOBRU 2019: 184 ur = 22 delovnih dni  (176 UR) + 1 dan praznik (8 ur) 
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2019 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.008,93 5.885,43 

1.681,55     

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     156,38 912,24 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     89,29 520,86 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     64,17 374,31 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     66,19 386,08 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     5,35 31,19 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,01 5,89 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,01 5,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,41 8,24 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,61 3,53 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77 

Skupaj drugi prisp.       4,04 23,55 

PRISPEVKI SKUPAJ       385,42 2.248,23 
 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

       *   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP):  1.681,55 EUR 

          **  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.681,55 =  1.008,93 EUR 

       ***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); 1.681,55 x 3,5 =  5.885,43 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. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 35,05 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 35,53 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

Davčni organ od 1.1.2018 sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, 
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za 
pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - oktober 2019 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

85 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.429,32 5.885,43 

1.681,55       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     221,54 912,24 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     126,49 520,86 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 348,03 1.433,10 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     90,90 374,31 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     93,76 386,08 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     7,58 31,19 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 192,24 791,58 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,43 5,89 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,43 5,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

43001 2,86 11,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     2,00 8,24 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,86 3,53 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 2,86 11,77 

Skupaj drugi prisp.       5,72 23,55 

PRISPEVKI SKUPAJ       545,99 2.248,23 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

      
*     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR 

         **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2019  znaša 85 % zadnje znane povprečne letne plače;  
      85 % od 1.681,55 = 1.429,32 EUR 
***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
      odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 EUR 
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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 OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,76 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v 

zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 

maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če 

se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene): 

              po KP za obrt   neobdavčeno 

        in podjetništvo  po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      17,00 EUR  do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =            8,50 EUR  do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                    
 
4. Kilometrina: 
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od 
01.08.2008 dalje.  Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 
št. 76/08) se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 

               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za 
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49 
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni 
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca). 

 
 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2019) = 886,63 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 
01.03.2019 do 31.12.2019 dalje znaša 941,67 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 EUR). 
 
Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri 
delodajalcu v RS dela poln delovni čas.  Minimalna plača zajema osnovno plačo, del plače za 
delovno uspešnost, del plače za poslovno uspešnost in dodatke, razen dodatka za delo preko 
polnega delovnega časa in dodatka za nočno delo, delo v nedeljo ter za delo na praznike in dela 
proste dneve po zakonu. V minimalno plačo niso zajeta povračila stroškov v zvezi z delom (npr. 
povračilo za prehrano, prevoz na delo) in drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne 
nagrade). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače. 
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7. Najnižje osnovne bruto plače – OKTOBER 2019 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:     605,26 EUR                           V. tarifni razred:       717,71 EUR 
II. tarifni razred:    629,23 EUR                          VI. tarifni razred:       822,75 EUR 
III. tarifni razred:   661,69 EUR                         VII. tarifni razred:       962,79 EUR  
IV. tarifni razred:   676,87 EUR                        VIII. Tarifni razred:   1.079,49 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času. 

 
 
8. Prevoz na delo: 

 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša prevoz na delo od 
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega  javnega prevoza. Po Uredbi o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
CENA MESEČNE VOZOVNICE LPP: 37,00 EUR 

 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje. 

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
 
9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (avgust 2019)  = 1.725,91 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2019): 
        

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se 
upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  930,53 
543,32   

930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 - 1,49601 x bruto dohodek)*  

1.109,74   275,22   

*navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 - 1,49601 x bruto dohodek x12)/12  

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
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12. Posebne olajšave ZA LETO 2019:                              MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2019 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2019 895,50 EUR.  
 

V Uradnem listu rs, št. 28/2019, z dne 3.5.2019, sta bili objavljeni spremembi ZDoh-2 in ZPIZ-2, 
ki davčno razbremenjujeta izplačilo regresa za letni dopust.  
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini 
do 100% odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjih podatkih 
Statističnega Urada RS, glede na dan izplačila regresa, ni potrebno obračunati 
prispevkov za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do 
te višine ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
Navedeno pomeni, da je po uveljavitvi sprememb izplačilo regresa, na dan izplačila, 
neobdavčeno in neoprispevčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji (zadnje znane na dan izplačila – trenutno znaša 1.725,91 EUR), kar pomeni, da bo 
delavec prejel regres v celotnem znesku. 
Ker pa se povprečna mesečna plača spreminja, je zakonodajalec na letni ravni postavil limit in 
sicer bo izplačilo regresa neobdavčeno do višine 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Eventuelno obdavčitev regresa bo davčni organ poračunal ob letni odmeri dohodnine. 
Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati 
najpozneje do 1. julija, se uporablja že za leto 2019. 
Vsi tisti, ki pa so regres za letni dopust že prejeli, pa bodo s strani davčnega organa na podlagi 
posebne odločbe prejeli vrnjen znesek preveč izračunane in odtegnjene oziroma odmerjene 
akontacije dohodnine, in sicer brez obresti. Odločbo bo davčni organ izdal najkasneje do 30. 
junija 2019. Preplačane dajatve pa bodo vračali do konca julija 2019. Akontacija dohodnine in 
prispevki zaposlenega bodo vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa 
delodajalcu. 

 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2019, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  668,44        16 % 

668,44 1.700,00 106,95   + 27 %  nad 668,44 

1.700,00 4.000,00 385,47   + 34 %  nad 1.700,0 

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

5.908,93   1.911,95   + 50 %  nad 5.908,93 
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15. Nagrada za dijake in študente: 
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
 
 
 

 

JAVNI RAZPIS SPS – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 

2019-2023) 

 
Namen javnega razpisa 
Namen javnega razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo 
digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih 
kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne 
preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega v podprtih podjetjih. 
 
Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev 
tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 
 
Upravičenci:  
so mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge. 
 
Višina sredstev: 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 12.400.000,00 
evrov in sicer samo za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija. 
 
Roki za predložitev vlog: 
- 18. november 2019 in 20. december 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020, 
- 1. april 2020, 1. junij 2020 in 1. september 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021, 
- 1. april 2021, 1. junij 2021 in 1. september 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in 
- 1. april 2022, 1. junij 2022 in 1. september 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023. 
 
Kontakt 
Več informacij in celotno dokumentacijo javnega razpisa najdete na spletnih straneh Slovenskega 
podjetniškega sklada. 
 
 
 
 
 
 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95
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USPOSABLJANJE URADA ZA INTELEKTUALNO LASTNINO: »OD IDEJE 

DO KOMERCIALIZACIJE« 

 

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) vljudno vabi na usposabljanje za 
podjetja “Od ideje do komercializacije”, ki ga organizira Evropski patentni urad - Evropska 
patentna akademija v sodelovanju  z European IP Helpdesk, Gospodarsko zbornico Slovenije in 
uradom.  

Usposabljanje je namenjeno predvsem tehnološko usmerjenim malim in srednjim podjetjem 
(MSP), osebju, ki sodeluje pri upravljanju intelektualne lastnine, osebju na oddelkih za raziskave in 
razvoj ter podjetniškim svetovalcem.    

Intelektualna lastnina predstavlja pomemben del vrednosti podjetja, hkrati pa podjetju omogoči 
večjo prepoznavnost na trgu, nove poslovne možnosti, prednost pred konkurenti in svobodo 
delovanja. Za varstvo intelektualne lastnine lahko podjetja v Sloveniji pridobijo nepovratna 
sredstva v okviru razpisa Slovenskega podjetniškega sklada.  

Kdaj: torek, 10. december 2019, od 8.30 do 16.00.  

Kje: dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. 

Prijave zbira Evropska patentna akademija do zapolnitve prostih mest na tej POVEZAVI! 

Kotizacija, ki vključuje kosilo, znaša 30 EUR.  

Dodatne informacije dobite TUKAJ!  

Okvirni program 
 
 

POSLOVNI ZAJTRK ZA DELODAJALCE Z ZAVODOM ZA ZAPOSLOVANJE 

 
Zavod RS za zaposlovanje skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije organizira poslovni 
zajtrk za delodajalce na področju Območne službe Ljubljana.  
 
Zajtrki bodo organizirani v okviru dneva delodajalcev, ki bo potekal 28. novembra 2019. Z 
aktivnostmi, namenjenimi delodajalcem želijo povečati prepoznavnost Zavoda RS za zaposlovanje 
kot enega vodilnih akterjev na področju trga dela ter pospešiti tesnejše sodelovanje med 
delodajalci in Zavodom. Poudariti želijo pomembnost mikro, malih in srednje velikih ter velikih 
delodajalcev kot potencialnih zaposlovalcev ter graditi zaupanje in krepiti sodelovanje z 
delodajalskimi organizacijami.  
 
V okviru dogodka vam bodo predstavili:  

 trenutno stanje na trgu dela ter 
 aktualne programe Aktivne politike zaposlovanja.  

Želijo si vzpostaviti povezave z delodajalci, s katerimi do sedaj še niso sodelovali ter še okrepiti 
sodelovanje s tistimi, s katerimi že sodelujejo. V okviru dogodka bo potekala tudi odkrita diskusija 
med vsemi prisotnimi, s katero si želijo pridobiti nove predloge, kako lahko izboljšamo sodelovanje 
ter storitve Zavoda RS za zaposlovanje, da bodo še bolj prilagojene delodajalcem in njihovim 
potrebam.  
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na poslovnem zajtrku v četrtek, 28. novembra 2019 ob 8:30 
uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Bežigrad, Ulica Nade Ovčakove 13 v 
Ljubljani.  

Prijavite se na sledeči povezavi: : http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001Sb3adUAB. 
 

https://www.epo.org/learning-events/registration.html?eventId=HRJQOYL&eventtitle=From%20idea%20to%20commercialisation
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13783
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/BS08-2019_Ljubljana_programme.pdf
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/BS08-2019_Ljubljana_programme.pdf
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001Sb3adUAB
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Verjamemo, da lahko skupaj v konstruktivni diskusiji najdemo odgovore na pereče tematike ter 
skušamo oblikovati predloge za še boljše medsebojno sodelovanje. 
 
Veselimo se srečanja z vami. 
 
 

ODŠKODNINSKA TOŽBA ZOPER SOP – informacije in pooblastilo 

 
Kot ste že bili obveščeni po elektronski pošti,  je v torek, 22. oktobra 2019 v Logatcu potekal 
sestanek »oškodovancev SOP«, na katerem so se udeleženci seznanili z možnostjo pravnega 
ukrepanja proti SOP.  
 
OOZ Logatec se je za organizacijo srečanja oškodovanih obrtnikov in podjetnikov odločil na 
podlagi pravnega mnenja o znižanju pokojnin, ki ga je za OZS pripravila Odvetniška družba 
Čeferin. Udeleženci sestanka so bili enotni, da se gre v kolektivno tožbo. 
 
Informacije Odvetniške družbe Čeferin in pooblastilo ter sklepi sestanka so objavljeni na 
http://ooz-logatec.si/aktualno/349/kolektivna_tozba_oskodovancev_sop/. 
 
Tisti, ki se boste odločili pristopiti h kolektivni tožbi imate rok za oddajo dokumentacije 
1.12.2019 na naslov navedene odvetniške družbe, ki je naveden v informacijah. 
 
 
 

 

BREZPLAČEN SEMINAR: PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP IN KATERO 

KOLEKTIVNO POGODBO UPOŠTEVATI 

 
O veljavnosti kolektivnih pogodb je bilo že veliko povedanega, pa vendar se še vedno pojavljajo 
vprašanja in dileme, katero kolektivno pogodbo uporabiti in kako ravnati v primeru, da nas 
zavezujeta dve ali več kolektivnih pogodb. Prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in 
podjetništvo (KPOP) prav tako odpira serijo vprašanj in pravnih dilem. Zato bomo seminar 
posvetili razjasnitvi dilem glede veljavnosti in uporabe kolektivnih pogodb ter kakšne posledice in 
možnosti za naprej prinaša prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo. 
 
Vsebina seminarja: 

 Obveznost navedbe kolektivne pogodbe v pogodbi o zaposlitvi, 
 Vrste kolektivnih pogodb, 
 Hierarhija kolektivnih pogodb, 
 Na kaj moramo paziti pri uporabi kolektivnih pogodb, 
 Veljavnost kolektivnih pogodb, 
 Prenehanje veljavnosti kolektivih pogodb, 
 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – prenehanje veljavnosti, 
 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – kaj se še uporablja, 
 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – kakšne so možnosti za naprej, 
 Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev. 

 
Lokacija seminarja: OOZŠ, Pipanova pot 30, Ljubljana 
Datum izvedbe: sreda, 27.11.2019 s pričetkom ob 14.00 uri 
 
 
 

http://ooz-logatec.si/aktualno/349/kolektivna_tozba_oskodovancev_sop/
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Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri 
Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju 
delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava. 
 
Več informacij in elektronska prijava:  
https://www.ozs.si/koledar/brezplacno-predavanje-prenehanje-veljavnosti-kpop-in-katero-
kolektivno-pogodbo-upostevati 5d947b942114e00606fd51c3 . 
 
 
 

SEMINAR O DDV: DDV V GRADBENIŠTVU IN NOVOSTI 2020 

 
Glede na izkazan interes članov bomo v sredo 20.11.2019, s pričetkom ob 14.00 uri organizirali 
seminar na vedno aktualno temo davka na dodano vrednost, ki bo potekal na naši območni 
obrtno-podjetniški zbornici. Tokrat se bomo bolj podrobno posvetili problematiki DDV v 
gradbeništvu. 
 
Vsebina predavanja: 

 preverjanje pogodbenih partnerjev in katere atribute je treba iskati; 
 določitev plačnika DDV; 
 pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti; 
 dogodki, ki jih je treba poznati za pravočasen obračun DDV; 
 uporaba DDV stopnje – ugotovitev po korakih; 
 pomembne sodbe Sodišča EU; 
 prevzem poslov v tujini (obveznosti, evidentiranje, problem podizvajalcev); 
 najem tujih gradbenikov – opozorila; 
 gradnja/obnova za trg ter odbitek DDV. 

 
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer (priznana DDV svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami). 
 
Več informacij in elektronska prijava: https://www.ozs.si/koledar/strokovni-seminar-ddv-v-
gradbenistvu-in-ddv-novosti-2020-5d95a1d52114e06e7552d3a5 . 
 
 
 
 
Lep pozdrav 
 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 

                                            

https://www.ozs.si/koledar/brezplacno-predavanje-prenehanje-veljavnosti-kpop-in-katero-kolektivno-pogodbo-upostevati%205d947b942114e00606fd51c3
https://www.ozs.si/koledar/brezplacno-predavanje-prenehanje-veljavnosti-kpop-in-katero-kolektivno-pogodbo-upostevati%205d947b942114e00606fd51c3
https://www.ozs.si/koledar/strokovni-seminar-ddv-v-gradbenistvu-in-ddv-novosti-2020-5d95a1d52114e06e7552d3a5
https://www.ozs.si/koledar/strokovni-seminar-ddv-v-gradbenistvu-in-ddv-novosti-2020-5d95a1d52114e06e7552d3a5

