
 
 

  december, 2017 

 

 
 

Seminar: Normirani 
s.p. ali gospodarska 
družba od 2018  
 

2 

Za koga je vpis v 
register dejanskih 
lastnikov obvezen? 

Koristno Ugodni kratkoročni 
krediti OOZ Škofja 
Loka 

4 5 8 

Spremljajte aktualne novice s področja obrti in podjetništva na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si in na valovih radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri v okviru oddaje Obrtno-
podjetniški utrip. 
 
 
 

 
16. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT (petek, 8. 12. 2017, ob 19.30 uri) 

 
December je čas, ko si pošiljamo lepa voščila, se obiskujemo, se obdarujemo, 
skupaj načrtujemo in se veselimo, razbremenjeni nekaterih vsakdanjih 
obveznosti. To so skrivnostni praznični dnevi, ko nas greje medsebojna toplina 
in se v nas zdrami nekaj otroškega.  
 
Praznični dnevi pa nam ponujajo tudi priložnost, da se ustavimo, se spomnimo 
lepega, pozabimo neprijetno in – začnemo na novo!  Pri tem nam je prav 
gotovo lahko v pomoč sproščeno uživanje v dobri glasbi in družbi, zato Vas 
vljudno vabimo na tradicionalni Božično-novoletni koncert 
 

v petek, 8. decembra 2017, s pričetkom ob 19.30 uri 
v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. 

 
Tokrat bodo na koncertu nastopili: 

citrarka TANJA ZAJC ZUPAN 
vokalna skupina STIŠKI KVARTET 

pevka TEJA SAKSIDA 
pevec in kitarist STEN VRBEK 

povezovalka ANA ZUPAN 
 

 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Število sedežev je omejeno! Prijave 
sprejemamo v pisarni naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki ali po telefonu 04 50 60 200 do zasedbe mest.    
 
Pester in zanimiv program tokratnega božično-novoletnega koncerta vam bo prav gotovo ponovno nudil obilo glasbenih 
užitkov, zato vljudno vabljeni!  
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Seminar: PRIPRAVA NA DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE  
 
V praksi že nekaj let obstaja možnost odločitve mikro in 
malih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, da 
se, glede na svoje poslovanje, odločijo ali bodo vodili 
poslovne knjige ali bodo obdavčeni po pavšalni davčni 
osnovi. V letošnjem letu je bilo veliko govora o 
spremembah in sedaj je znano, kaj se bo ali ne bo 
spremenilo z letom 2018. 
 
Seminar bo potekal v četrtek, 25. januarja, ob 16. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1 
 
Na njem vam bo predavateljica doc. dr. Lidija Robnik 
predstavila spremembe, za koga in kdaj se splača odločitev 
ali voditi ali ne voditi poslovne knjige ter kakšne so davčne 
posledice. Predstavila bo tudi katere evidence so potrebne, 
kateri davčni obračuni in poslovna poročila, kdaj jih 
predložiti, kaj je z olajšavami ipd. 
 
Vsebina: 
1. Odločitev ob registraciji s. p. ali d. o. o. o vodenju 

knjigovodstva. 
2. Pogoji za vstop med normirane samostojne podjetnike 

ali gospodarske družbe. 
3. Vrste najave na FURS, vrste obdavčitve in višina 

obdavčitve. 
4. Kdaj in zakaj vstop v sistem DDV glede na spremembe 

2018. 
5. Vodenja računovodstva po dejanskih prihodkov in 

odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih 
stroškov – izračun davčne osnove. 

6. Vodenje evidenc za normirane samostojne podjetnike 
in gospodarske družbe. 

7. Obračun prispevkov samostojnega podjetnika in 
akontacija dohodnine iz dejavnosti – izračun 
zavarovalne osnove. 

8. Davčni obračun samostojnega podjetnika in 
gospodarske družbe ter davčna osnova med 
normiranimi osebami. 

9. Primeri izračunov, diskusija ter odgovori na vprašanja 
udeleženk / udeležencev. 

 
Seminar bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. 
ekon., samostojna podjetnica in zasebna predavateljica s 
področja financ, računovodstva in davkov. Pripravlja 
najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje 
teorijo in prakso z omenjenih področjih. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 20 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 40 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Seminar je primeren tudi za začetnike v podjetništvu. 
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 22. 1. 2018 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 

SREČANJA OTROK Z BOŽIČKOM  
 
Srečanja bodo potekala na Loškem odru v Škofji Loki v terminih:  
→ petek, 15. 12. 2017, ob 18. uri, 
→ sobota, 16. 12. 2017, ob 10. in 12. uri.  
Otroci si bodo najprej ogledali igrico »Koliko je ura?«, nato pa jih bo obiskal Božiček in jim razdelil darila. 
Vsak otrok bo prejel vabilo na srečanje s točno določenim terminom.  V primeru, da se otrok ne bo mogel udeležiti srečanja, 
lahko zanj prevzamete darilo v pisarni OOZ Škofja Loka od 19. 12. dalje. 
 
 

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, prodajne razstave 
umetnikov in rokodelcev 28. 11. 2017 – 31. 12. 
2017, ŠKOFJA LOKA 
 
Že tretje leto zapored odpirajo svoja vrata Izložbe 
domišljije, prodajne razstave umetnikov in rokodelcev. V 
skupni akciji se tokrat povezuje kar 16 organizacij iz 
Škofje Loke ter več kot 60 posameznikov. Svoje izložbe in 
prostore v starem mestnem jedru Škofje Loke in bližnji 
okolici namenjajo predstavitvi umetnin, unikatnih izdelkov 
in izdelkov sodobnega oblikovanja ter jih spreminjajo v 
praznične trgovine.  

 
Z akcijo izkazujejo podporo tudi ustvarjalcem s celotnega škofjeloškega območja, obiskovalce pa nagovarjajo k odgovornemu 
potrošništvu ter podpiranju domače ekonomije. Izdelki in umetniška dela, razstavljeni na razstavah Izložbe domišljije 
so namreč nadvse primerni za izvirna in unikatna darila, ki jih v prazničnem času izbiramo za naše najbližje, pa 
tudi zase. Rokodelski center Škofja Loka pripravlja tudi bogat spremljevalni program, ki bo potekal cel mesec december. 
Izložbe domišljije boste prepoznali po posebni novoletni okrasitvi, ki jo oblikujeta Ana Bassin in Matej Bizovičar. 
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Sodelujejo: 
Loški muzej Škofja Loka, Rokodelski center DUO Škofja Loka / Art&Craft Centre of Škofja Loka, Sokolski Dom Škofja Loka, 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, AMUSE, Rozamunda, Mojdom, Jesharna, Kavarna VAHTNCA, Kavarna in slaščičarna 
Homan, Čipke Mojca, Trgovina Paleta, Bar Lunca, LUFt - Loški umetniški festival, Združenje Umetnikov Škofja Loka. 
 
JAVNI RAZPISI 
 
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo 
projektov usposabljanja v okviru programa 
»Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 
2017/2018 
 
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo 
projektov usposabljanja v okviru programa UDM - mladi. 
Program UDM - mladi se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, delno se financira iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada. 
 
Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev 
brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces 
delodajalca - nosilca projekta, v okviru katerega oseba 
pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, 
določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom 
pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na 
določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale 
zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. 
Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno 
usposabljanje od doma ni dovoljeno. 
 
V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval 
brezposelne osebe, stare do 29 let oziroma mlajše 
od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ. Prednost pri 
vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni 
mladi, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni 
najmanj eno leto. 
 
Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu 
lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega 
trajanja se usposabljanje praviloma izvaja brez prekinitev, 
ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega 
javnega povabila). 
Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En 
mentor lahko hkrati usposablja največ 5 oseb. 
Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki 
je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za  v 
usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti 
najmanj 60 ur mentorstva v primeru 2 mesečnega 
usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3 
mesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur 
mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z 
dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne 
sme vplivati na predpisano število opravljenih mentorskih 
ur. 
Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta 
(vzorec pogodbe je v dokumentaciji povabila). Po sklenitvi 
pogodbe napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški 
pregled. Z usposabljanjem lahko prične šele potem, ko je 
brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen 
zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški 

pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z 
Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program. 
Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju 
zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 
30. 11. 2018, do 12. ure. 
 
Dodatne informacije: spletna stran Zavoda RS za 
zaposlovanje http://ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi 
za delodajalce/Aktualni razpisi in povabila). 
 
Sofinanciranje individualnih sejemskih 
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini 2018 
 
Obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija v 
Uradnem listu št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017 in na svoji 
spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za 
sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Okvirna skupna višina 
sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 
1.900.000 EUR. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve 
proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini v letu 2018, in sicer zaradi okrepitve njihove 
mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih 
trgih ter povečanja možnosti njihovega poslovnega 
sodelovanja s tujimi partnerji. Namen javnega razpisa je 
tako uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji 
na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije 
slovenskih podjetij. 
 
Upravičeni stroški so stroški nastopa na individualnih 
sejmih v tujini v letu 2018, ki se bodo uveljavljali v obliki 
standardizirane lestvice stroškov na enoto. Ta vsebinsko 
zajema neposredne stroške najema razstavnega prostora 
za mednarodni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in 
ureditve razstavnega prostora, s stroški tehničnih 
priključkov in s stroški upravljanja razstavnega prostora ter 
stroški sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko 
nastalih upravičenih stroškov in izdatkov ne bo treba 
dokazovati z dokazili. 
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo 
javnega razpisa, je 1.900.000,00 EUR, in sicer 1.600.000 
EUR za leto 2018 ter 300.000 EUR za leto 2019. V letu 
2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5. 
1. 2018 ter 15. 5. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno 
samo v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne 
bodo porabljena v celoti. 
Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si. 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 



  

 

 
 

4 

TELEVIZIJSKA ODDAJA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO! 
 
Slovenski obrtniki in podjetniki so po dolgih letih čakanja dobili svojo televizijsko oddajo z naslovom IZZIVI – obrt in 
podjetništvo. Gledate jo lahko vsak petek ob 20. uri na TV Maribor, ponovitvi sta v nedeljo ob 16.30 in v torek ob 13.20, 
ogledati pa si jo je mogoče tudi na spletnem portalu RTV Slovenija (www.rtvslo.si) v rubriki Arhiv oddaj 
(http://4d.rtvslo.si/arhiv/izzivi-obrt-in-podjetnistvo/174490117). Posebno mesto je oddaja dobila tudi v reviji Obrtnik podjetnik. 
 

 
 

 
 
 
ZA KOGA JE VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV OBVEZEN?  
(avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Svetovalni center OZS) 
  
Register dejanskih lastnikov (RDL), ki 
ga bo vodil AJPES, je posledica 
implementacije Direktive (EU) 

2015/849, s katero se naj bi povečala transparentnost pri 
ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov. 
 
Z vzpostavitvijo RDL bodo morali biti pri vsakem 
podjetju vpisani podatki, katera fizična oseba je 
dejanski lastnik tega podjetja. 
 
Podatke o dejanskih lastnikih morajo ob določenih pogojih 
zagotoviti: gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, 
politične stranke, sindikati, ustanove, verske skupnosti, tuji 
skladi, tuje ustanove in pravni subjekti tujega prava.  
 
ZPPDFT-1 določa, da morajo dejanske lastnike v RDL 
vpisati vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register 
Slovenije, razen: 
- samostojni podjetniki (s.p.), 
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), 

kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor 
te družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik 
pravna oseba, ta izjema ne velja), 

- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost 
(zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, 
zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni 
novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.), 

- neposredni in posredni proračunski uporabniki, 
- tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni 

subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja 
nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. 

 
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki: 
→ je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, 

glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je 
podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali 
lastništvo 25 % in ene delnice, 

→ ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev 
gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, 
usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva. 

 
Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot 
dejanskega lastnika (npr. društva, zbornice ipd.), se 
za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki 
zasedajo položaj poslovodstva. 

Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe ali 
od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije eRDL. 
Zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo za 
elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno 
pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES.  
 
Prvi vpis morajo pravne osebe opraviti najkasneje do 19. 
januarja 2018. Aplikacija bo na voljo predvidoma od 2. 
decembra 2017 dalje, zato bo časa za vpis le en mesec in 
pol. Novoustanovljeni subjekti bodo morali podatke 
v eRDL vpisati v roku 8 dni po vpisu v PRS. 
 
V RDL se vpišejo podatki o: 
− pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna 

številka, datum vpisa in izbrisa), 
− dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, 
državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način 
nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz 
RDL). 

− Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni na 
spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. januarja 2018 
dalje. Podatki RDL so javni, razen podatkov o datumu 
rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih 
lastnikih, kateri bodo dostopni le upravičencem. 

 
Primeri: 
 
1. V d.o.o. so 4 družbeniki, ki so fizične osebe: A (imetnik 
30 % deleža), B (imetnik 35% deleža), C (imetnik 30% 
deleža) in D (imetnik 5% deleža). 
Dejanski lastniki d.o.o. so A, B in C, medtem ko D, ker 
njegov delež ne presega 25%, ni dejanski lastnik v tej 
družbi. 
 
2. D.o.o. je v solasti treh družbenikov, od katerih sta dva 
fizični osebi A (imetnik 30 % deleža), B (imetnik 30 % 
deleža), tretji družbenik pa je pravna oseba C (imetnik 40 
% deleža), ki ima dva družbenika, in sicer fizično osebo D z 
deležem 40 % ter fizično osebo E z deležem 60 %. 
 
V tem primeru so dejanski lastniki stranke fizični osebi A in 
B, ker njun delež presega 25 %, ter posredno tudi fizična 
oseba E, ki ima kot večinski lastnik pravne osebe C 40 % 
delež v stranki. 



  

 
 

5 

3. D.o.o. je v solasti dveh fizičnih oseb A in B, ter dveh 
pravnih oseb C in D. Fizični osebi A in B imata vsaka 20 % 
delež, pravna oseba C je imetnik prav tako 20 % deleža, 
ter pravna oseba D je imetnik 40 % deleža. Nadaljnja 
členitev kaže, da je pravna oseba C v lasti fizične osebe E v 
višini 30 % ter fizične osebe A v višini 70 %. Pravna oseba 
D je v lasti fizične osebe F v višini 40 % ter fizične osebe G 
v višini 60 %. 
 
V tem primeru je dejanski lastnik stranke fizična oseba A, ki 
ima neposredno 20 % delež v stranki, ter posredno preko 
obvladovanja pravne osebe C še dodatnih 20 %. Prav tako 
je dejanski lastnik fizična oseba G, ki ima posredno preko 
obvladovanja pravne osebe D, v kateri ima 60 % delež, tudi 
40 % delež v stranki. 
 
Kazni v primeru kršitve določb ZPPDFT-1 
Z globo od 6.000 EUR do 60.000 EUR se za prekršek 
kaznuje pravna oseba: 
− če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem 

dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in 

upravlja natančne evidence podatkov o svojih 
dejanskih lastnikih ali če je ne posodablja ob vsaki 
spremembi podatkov ali če podatkov o svojih dejanskih 
lastnikih ne hrani pet let od dneva prenehanja statusa 
dejanskega lastnika; 

− če ne posreduje brez odlašanja podatkov o svojih 
dejanskih lastnikih ali če posreduje napačne podatke 
na zahtevo zavezancev ali organov odkrivanja in 
pregona kaznivih dejanj, sodišč in nadzornih organov iz 
139. člena ZPPDFT-1; 

− če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem 
lastniku ter njihove spremembe ali če vpiše napačne 
podatke v roku osmih dni od njegovega vpisa v 
Poslovni register Slovenije ali od njegovega vpisa v 
davčni register, če ni vpisan v Poslovni register 
Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka 
spremembe podatkov. 

Z globo v višini od 400 EUR do 2.000 EUR se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
KORISTNO 

 
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI 
NEUSPEŠNO OPRAVLJENEGA POSKUSNEGA DELA 
(avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS) 
 
Podjetje namerava delavcu zaradi neuspešno opravljenega 
poskusnega dela odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji 
dan poskusnega dela. Zanima jih, ali tudi v tem primeru 
znaša odpovedni rok sedem dni ali pogodba o 
zaposlitvi zaradi odpovedi preneha na zadnji dan 
poskusnega dela? 
 
Eden od razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 
89. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je tudi 
neuspešno opravljeno poskusno delo. Odpovedni rok v 
primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega 
dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno 
opravljenega poskusnega dela je sedem dni. 
 
Navedeno pomeni, da je odpovedni rok sedem dni ne glede 
na to, ali delodajalec delavcu zaradi neuspešno opravljenega 
poskusnega dela odpove pogodbo o zaposlitvi med 
trajanjem poskusnega dela ali pa na zadnji dan poskusnega 
dela. Se pa delavec in delodajalec lahko dogovorita o 
ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega 
odpovednega roka. 
Vsekakor pa vam svetujejo, da v teh sedmih dneh, kolikor 
traja odpovedni rok, delavcu odredite, naj ostane doma 
s 100-odstotnim nadomestilom plače, saj se boste v 

primeru spora na sodišču zaradi nezakonite odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi težko zagovarjali, zakaj je delavec še 
nekaj delovnih dni delal, če pa poskusnega dela ni opravil. 
Zakonodaja za zdaj žal ne predvideva, da bi takšnemu 
delavcu lahko odredili prepoved opravljanja dela z nižjim 
nadomestilom plače, kot to poznamo pri odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. 
(Vir: Objavljeno v Pravni praksi, 2017, št. 14.) 
 
UPORABA KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO TER PANOŽNIH KOLEKTIVNIH 
POGODB 
(avtor:  Staša Pirkmaier, OZS) 
 
Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih pogodbah, (Ur. list RS, 
št. 43/2006),  določena kolektivna pogodba velja samo za 
stranki kolektivne pogodbe oziroma njune člane, razen v 
primeru, da ima posamezna KP status razširjene veljavnosti 
celotne ali dela kolektivne pogodbe. 
 
Na podlagi 4. člena Kolektivne  pogodbe za obrt in 
podjetništvo (Ur. list RS, št. 92/2013 s spremembami in 
dopolnitvami), ki opredeljuje stvarno veljavnost, izhaja, da 
le-ta velja za delodajalce, ki opravljajo skladno z 
zakonom obrtno dejavnost ali obrti podobno 
dejavnost po Obrtnem zakonu (Ur. list RS, štev. 50/94, 
36/00, 61/00 ter nadaljnjimi  spremembami  in  
dopolnitvami) in za druge  delodajalce, ki so člani 
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stranke te kolektivne pogodbe. Stranki kolektivne 
pogodbe sta na strani delodajalcev Združenje delodajalcev 
obrti in podjetnikov Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije  na strani delojemalcev pa Sindikat obrti in 
podjetništva. 
 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo ima status 
razširjene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 59/2014) na 
podlagi katere velja za vse delodajalce, ki kot glavno 
dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno 
dejavnost in preverjanje, ali je delodajalec član OZS, 
GZS ali kake druge delodajalske asociacije ni 
potrebno. 
 
V praksi se lahko zgodi, da delodajalca člana OZS poleg 
KPOP zavezuje tudi panožna kolektivna pogodba. 
Tako na primer delodajalca, člana OZS, ki opravlja kot 
glavno dejavnost  razvrščeno v področje G – Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil zavezuje tudi 
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. S  
sklepom (Ur. list RS, štev. 38/2014 ) je bila ugotovljena  
razširjena veljavnost te  kolektivne pogodbe na vse 
delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo navedeno 
dejavnost. 
 
Ob predpostavki dveh zavezujočih pogodb je 
potrebno upoštevati obe oziroma tisto, ki je za 
delavca  v konkretnem primeru ugodnejša. 
 
Utemeljitev izhaja tudi iz 11. člena Zakona o kolektivnih 
pogodba, ki določa da kadar posameznega delodajalca 
zavezuje več kolektivnih pogodb iste vrste na isti ravni, se 
uporabljajo določbe, ki so za delavce ugodnejše. 
 
 
OBRAČUN PRISPEVKOV TUDI ZA "POPOLDANSKE" 
SAMOSTOJNE PODJETNIKE 
(avtor: Jasmina Malnar Molek, OZS) 
 
V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil 
objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za 
socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 (v 
nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik uvaja nove obrazce 
obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.  
 
Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune 
prispevkov za socialno varnost? 
Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov 
("redni" s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki 
niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom 
zavezanci za oddajo obračuna tudi: 
• kmetje; 
• osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic; 
• osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno 

zavarovanje. 
 
Novi obvezniki bodo obračun prispevkov za januar 
dolžni prvič oddati februarja 2018. 
Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma 
sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mesecu 
za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni 
odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec 
sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer 

najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda 
elektronsko preko portala eDavki.  
Nove obveznike zato pozivamo, da si čim prej uredijo 
dostope do portala oziroma za namene vročanja 
določijo pooblaščenca. 
 
 
GRESTE NA SEJEM? KAJ MORATE UREDITI PRED 
ZAČETKOM PRODAJE? 
(vir: Dominika Ahačič, Data d.o.o.) 
 
Bližajoči se prazniki prinašajo priložnost za povečano 
prodajo zunaj poslovnih prostorov. Sejmov bo decembra na 
vsakem koncu več kot običajno. Zato jih bodo mali 
podjetniki izkoristili za promocijo in prodajo svojih izdelkov. 
Se tudi vi odpravljate na sejem? Na kaj morate paziti, če 
boste prodajali na stojnici? 
 
Dejavnost ustrezno registrirajte 
Prodaja na stojnici mora biti ustrezno registrirana. Ne glede 
na to, s katero dejavnostjo se ukvarjate, morate za prodajo 
na stojnici imeti registrirano tudi eno izmed spodnjih 
dejavnosti: 
− 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki 
− 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo 
− 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom (sem sodi prodaja preprog, knjig, igrač, 
okraskov …) 

 
Oseba, ki prodaja na stojnici, je sicer lahko samostojni 
podjetnik, ki ima registrirano eno izmed zgoraj navedenih 
dejavnosti, lahko pa gre za zaposleno osebo, ki ima odprt 
popoldanski s. p. ali pa nekoga, ki ima priglašeno osebno 
dopolnilno delo (ODD). Pri tem pa le tisti, ki so se odločili za 
odprtje podjetja – bodisi običajnega s.p. bodisi 
popoldanskega s.p. – lahko za delo angažirajo oziroma 
najamejo (so)delavce.  
 
Izberite primeren sejem 
Preden odidete na sejem, morate seveda izbrati tistega, ki je 
primeren za izdelke, ki jih ponujate. Sejmi so lahko specifični 
za posamezno vrsto dejavnosti, veliko jih najdemo v 
različnih trgovskih centrih, v prazničnem času pa jih bodo 
zagotovo organizirale tudi občine. 
 
Če se vam zdi najem stojnice predrag, si jo lahko delite z 
drugim ponudnikom. Ta vam lahko v času vaše krajše 
odsotnosti pazi na stvari, vaših izdelkov pa ne sme prodajati. 
 
Ne pozabite na davčno potrjevanje računov 
Ne glede na to, ali uporabljate elektronsko davčno blagajno 
z neposredno povezavo na Finančno upravo RS ali pa račune 
izdajate iz vezane knjige računov, zahteva udeležba na 
sejmu ustrezno oznako poslovnega prostora – stojnice. 
Poslovni prostor je za namene davčnega potrjevanja 
računov lahko vsak premičen poslovni prostor ali premičen 
objekt (stojnica, avtomobil, kombi, kiosk, idr.) ali pa sama 
elektronska naprava. Elektronska naprava je premičen 
poslovni prostor lahko le, če zavezanec računov ne izdaja v 
okvir premičnega objekta. Oboje velja tudi v primeru 
davčnega potrjevanja računov iz vezane knjige računov. 
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Prodaja na sejmu zahteva tudi ustrezno pripravljen interni 
akt za davčno potrjevanje računov, v skladu s katerim 
morate izdajati račune. Akt morate vzeti s sabo na sejem.  
 
Če boste poslovali z gotovino, poskrbite za podpisan in 
poštempljan dokument v denarnici/blagajni, koliko ste 
imeli menjalnega denarja. Na stojnico pa morate 
namestiti tudi zeleno nalepko – Vklopi razum, zahtevaj 
račun. 
 
Cene izdelkov morajo biti označene 
Preden odidete na sejem, morate pridobiti ustrezno soglasje 
za prodajo. 6. člen Zakona o trgovini (ZT-1) namreč določa, 
da je za prodajo blaga zunaj prodajaln, kamor spada 
prodaja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s 
prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na 
tržnici, potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika ali 
pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se bo 
prodajalo blago. V soglasju mora biti določen prostor in 
časovni termin prodaje blaga. 
Poleg tega morate upoštevati tudi Zakon o varstvu 
potrošnikov (ZVPot), ki določa, da mora podjetje za 
blago, ki ga ponuja, vidno označiti ceno. Ta mora, če 
je podjetje zavezanec za DDV, vključevati tudi davek na 
dodatno vrednost. Cene morajo biti označene v evrih, 
podjetnik pa jih mora pri prodaji upoštevati. 
 
Pri prodaji na premični stojnici je treba upoštevati še 
določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na 
označbo prodajnega mesta (firma in sedež trgovca). 
Če boste torej odšli na sejem, morate na vidnem mestu vaše 
stojnice navesti firmo in vaš sedež. 
 
Kljub temu, da so inšpektorji najbolj pozorni na označevanje 
cen, soglasja za prodajo in davčno potrjevanje računov, 
morajo biti tudi izdelki, ki jih boste prodajali, ustrezno 
označeni. 
 
Obvestilo o možni zamenjavi kupljenih izdelkov 
V primerih, ko je izdelek brezhiben, torej nima napake, 
potrošnik pa bi ga želel zamenjati ali vrniti in prejeti nazaj 
plačano kupnino, ker mu izdelek ne ustreza/ni več všeč ipd., 
prodajalec takšnega izdelka ni dolžan zamenjati ali vrniti 
plačane kupnine, razen če je to obljubljal. 
Zakonsko namreč ni podana obveznost, da bi moral 
prodajalec izdelek brez napake vzeti nazaj oziroma ga 
zamenjati. Lahko pa se seveda odloči to ugodnost ponuditi 
svojim kupcem. Zato je priporočljivo, da na stojnici na 
vidnem mestu objavite tudi obvestilo za potrošnike, 
na kakšen način – če sploh – in v kolikšnem času 
lahko kupljeno blago zamenjajo. 
 
 
NOVOSTI PRI ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BIH V 
SLOVENIJI (vir: Zavod RS za zaposlovanje)  
 
S 1. 11. 2017 se je začel uporabljati Zakon o Spremembah 
in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne 
in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Tako se odpravljajo 
nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju 

Sporazuma od leta 2013 pokazale v praksi in na katere so 
opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji. 
 
BISTVENE SPREMEMBE: 
 
Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BiH 
V skladu s spremembo Sporazuma se odpravlja obveznost 
predhodne 30-dnevne prijave kandidatov pri Agenciji za delo 
in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BiH). 
Omenjena obveznost je lahko za delavce in tudi delodajalce 
predstavljala določeno težavo, saj je omogočala le zaposlitev 
oseb, ki so bile v času postopka vsaj že 30 dni prijavljene pri 
bosanskem zavodu (agenciji za delo in zaposlovanje: ARZ-
BiH). Slovenski delodajalci so večkrat opozorili na potrebo 
po spremembi te obveznosti, saj praktično ni omogočala 
vodenja postopkov za delavce, ki so želeli zamenjati 
zaposlitev oziroma še niso bili vsaj 30 dni prijavljeni kot 
brezposelni pri ARZ-BiH. 
Uvedena sprememba omogoča takojšnjo zaposlitev 
državljana BIH v Sloveniji samo na podlagi prijave 
pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH, 
kar je bilo do sedaj možno le pri strokovni zaposlitvi. 
 
Lažja sprememba delodajalca pri prenehanju 
zaposlitve v prvem letu zaposlitve 
S spremembo Sporazuma se delavcu migrantu omogoča, da 
se lahko ob morebitni izgubi zaposlitve zaradi izredne 
odpovedi iz razlogov na strani delodajalca (npr. 
neizplačevanje plač in prispevkov, neizpolnjevanje drugih 
pogodbenih obveznosti) v prvem letu veljavnosti dovoljenja 
ponovno zaposli na istem delovnem mestu. Pri tem mora biti 
izpolnjen pogoj, da se v 30 dneh od prenehanja delovnega 
razmerja znova vključi v obvezno socialno zavarovanje 
države zaposlitve. Tako dovoljenje ne preneha veljati 
oziroma tujec lahko nadaljuje zaposlitev v državi zaposlitve. 
S tem se bistveno olajša sprememba delodajalca v prvem 
letu zaposlitve, kar je bilo do sedaj možno samo, če je 
delavec na podlagi prenehanja uveljavil pravico do 
denarnega nadomestila za brezposelnost. 
 
Poimensko zaposlovanje 
Po dosedanjih izkušnjah pri izvajanju Sporazuma, kjer 
večino zaposlovanja predstavlja zaposlovanje že znanih 
kandidatov, sta pogodbenici ugotovili, da slovenski 
delodajalci pri zaposlovanju državljanov BiH v praksi 
večinoma iščejo točno določene delavce migrante, ki bi jih 
želeli zaposliti na podlagi preteklih izkušenj, priporočil ipd. 
 
Pravno varstvo vlagateljev 
Spremenjeni Sporazum zdaj določa, da o pritožbah zoper 
sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji izda 
pristojni nosilec države zaposlitve, to je Zavod RS za 
zaposlovanje, odloča slovensko Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Jasna določitev obvezne 6-mesečne prekinitve po 
izteku dovoljenja 
V spremenjenem Sporazumu je zdaj jasno določeno, da 
obveznost šestmesečne prekinitve zakonitega prebivanja 
velja samo, kadar se delavec migrant prostovoljno vrne v 
državo izvora po prenehanju veljavnosti dovoljenja zaradi 
preteka časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano (3 leta). 

 
 



  

 
8 

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih 
sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na 
razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis 
izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2018 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat 
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  
 

OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od leta 
2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne 
letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2017 dalje znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za 
socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 824,02 EUR. Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje: 804,96 EUR 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR   
TABELE PRISPEVKOV OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI www.ooz-skofjaloka.si! 
 

 
Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih 
presenečenj, presenetljivih radosti, drobnih nepričakovanih daril,  

ganljivih in čudovitih trenutkov, polnih veselosti,  
zašepetanih zahval in vsega dobrega. 

 
Srečno 2018 vam želi 

                                                    OOZ Škofja Loka 
 
 

 
 

 

Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 730 izvodov 


