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Seznam letošnjih 
jubilantov 

Obračunavanje DDV 
(dve opozorili) 

Obveznosti 

3 5 6 

PROSTI POSLOVNI PROSTORI NA ZBORNICI 
 
Iščete poslovni prostor? OOZ Škofja Loka ima še vedno na voljo nekaj prostih poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje 
pisarniške dejavnosti: 
Dom obrtnikov, Spodnji trg 2: 
pritličje – 10,90 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 
mansarda – 12,00 m2 po ceni 5,11 EUR/m2 
mansarda – 19,90 m2 po ceni 5,11 EUR/m2 
INFO: telefon 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
 
VABILA 
 
OBNOVITVENI TEČAJI ZNANJA TUJEGA JEZIKA 
(zbiranje prijav smo podaljšali do 16. 10. 2017) 
 
Ste se v preteklosti že učili kakšen tuji jezik, pa ugotavljate, 
da ga premalo uporabljate in s tem izgubljate znanje? 
Potem je ravno pravi čas, da svoje znanje obnovite na 
tečajih, ki jih pripravlja naša zbornica.   
Posamezni tečaj v skupnem obsegu 30 ur bo predvidoma 
potekal v večernih urah enkrat tedensko, in sicer 2 polni 
uri, kar znaša 11 srečanj. Število udeležencev na 
posameznem tečaju je omejeno! Izvedli bomo tečaje 
tistih tujih jezikov, za katere bo svoj interes izrazilo 
vsaj 7 interesentov. 
Strošek posameznega tečaja:  
− 70 EUR (vključen DDV) za osebo iz obratovalnice, ki je 

član zbornice in ima poravnano članarino,  
− 115 EUR (vključen DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci strošek poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 16. 10. 2017 oz. do zasedbe prostih 
mest.  

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   
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije 
oz. kode Evropske unije.   
Organizirali bomo usposabljanje po programu za leto 2017 
v sodelovanju z OZS, in sicer v soboto, 11. novembra, s 
pričetkom ob 9. uri. 
Kotizacija: 
− 21 EUR/osebo (vključen DDV) za člane zbornice s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce:  
− 50 EUR/osebo (vključen DDV) za nečlane zbornice.  
Rok za prijavo: 30.10.2017 oz. do zasedbe prostih 
mest.  
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   
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KONFERENCA O DRUŽINSKEM PODJETNIŠTVU 
(Ljubljana, 26. 10. 2017) 
 
V Ljubljani bo v četrtek, 26. oktobra 2017, med 14. in 
19. uro v Grand Hotelu Union potekala konferenca o 
družinskem podjetništvu, ki ponuja priložnost, da 
spoznate najbolj inovativne, kreativne in uspešne slovenske 
podjetnike ter se seznanite s koncepti vodenja na primerih 
uspešnih nemških podjetij, ki so v družinski lasti že več kot 
160 let.  
 
Namen konference je predstaviti primere dobrih praks za 
prenos lastništva in vodstva. Prisotna bosta dva 
predstavnika nemških korporacij, in sicer dr. Hubertine 
Underbeg-Ruder iz Underberg AG in dr. Stepharn 
Werhahn iz Werhahn KG, ki bosta predstavila svojo pot 
– rast in razvoj družinskega podjetja. Iz svojih praks bosta 
predstavila domačo prakso prenosa upravljanja in 
lastništva, pomen vrednot za uspešno vodenje in 
poslovanje ter izzive, ki jih prinaša rast in širitev na tuje 
trge. Predstavila bosta tudi princip trajnostnega 
podjetništva in kako vidita družinsko podjetništvo 
prihodnosti. 
Prisotni bodo tudi slovenski strokovnjaki in poslovneži, ki 
bodo predstavili svoje smernice za uspešno družinsko 
poslovanje in prenos lastništva. Revizijska hiša 
Ernst&Young bo predstavila njihov model za uspešen 
prenos lastništva. Iz poslovne prakse bosta predstavila svoj 
primer prenosa vodenja in lastništva direktor in lastnik 
Marko Lotrič iz podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. in 
Ivan Kapetanović mlajši, Kapetan d.o.o. Iz 
izobraževalne stroke pa se bo udeležencem pridružila Kaja 
Kosec in predstavila kako se prepletajo dialog in voditeljski 
značaj z uspešnim prenosom upravljanja in lastništva 
podjetja. 
Konferenca je namenjena podjetnikom, ki se soočajo ali pa 
se še bodo soočali s prenosom lastništva, rastjo in širitvijo 
na tuje trge. Konferenca je namenjena spodbujanju 
podjetništva, zato vabljeni vsi podjetniki ter obrtniki na 
povezovanje in tkanje novih poslovnih priložnosti.  

Dodatne podatke o dogodku in prijavnico dobite na 
http://www.familybusiness.si 
 
 
OZS VABI NA PRVO KONFERENCO O IZZIVIH 
POSLOVANJA V TUJINI 
 
S 1. januarjem 2018 se začne uporabljati Zakon o 
čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). Če poslujete v tujini, 
se morate na spremembe ustrezno pripraviti. Vse o 
novostih zakona o čezmejnem izvajanju storitev, poslovanju 
v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, boste 
izvedeli na PRVI KONFERENCI O IZZIVIH 
POSLOVANJA V TUJINI, ki bo v torek, 7. novembra 
2017, od 9. ure dalje v Radisson Blu Plazza Hotelu v 
Ljubljani. 
Podrobnejši program je objavljen na naši spletni strani. 
Kotizacija: 
− 100 EUR/osebo (DDV ni vključen) za člane zbornice s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce,  
− 150 EUR/osebo (DDV ni vključen) za vse ostale 

udeležence.  
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest! 
Prijave: OZS preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx ali e-pošte: 
svetovanje@ozs.si 
Dodatne informacije: OZS, Jana Golić, jana.golic@ozs.si, 
01 5830 553. 
 

Glede izvajanja določil Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev zlasti v 
povezavi z napotitvijo delavcev, ki 
prične veljati s 1. januarjem 
prihodnje leto, bomo na OOZ Škofja 
Loka pripravili posebno 
predavanje, ki bo potekalo v 

četrtek, 23. novembra, s pričetkom ob 16. uri. 
Predavala bo Lidija Robnik.  
O podrobnostih pa več v naslednji številki Informatorja in 
radijskih oddajah »Obrtno-podjetniški utrip« na radiu Sora! 

 
 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem 
dejavnosti oziroma je ta v njihovi družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste 
upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih 
je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), okrogel 
jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom 19. oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 16. 10. 2017. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel 
jubilej opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne 
osebe. V kolikor je v času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu 
dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let 
opravljanja dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko 
tudi netočni, predlagamo, da spisek natančno pregledate.  Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega 
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imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov 
priznanj in obenem popravili podatke v registru. Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 16. 10. 2017. 
 

35 let

NAZIV NASLOV POŠTA

1 BERNARD SLAVKO S.P. GORENJA VAS - RETEČE 58A 1215 MEDVODE  
30 let

NAZIV NASLOV POŠTA

1 KARLIN ANDREJ s.p. KIDRIČEVA CESTA 16 4220 ŠKOFJA LOKA

2 OBLAK HELENA s.p. ČEVLJARSKA ULICA 29 4226 ŽIRI

3 ŠUBIC BOJAN s.p. ŽIROVSKI VRH 50 4226 ŽIRI  
20 let

NAZIV NASLOV POŠTA

1 BERNIK JERNEJA S.P. SORŠKA CESTA 3A 4220 ŠKOFJA LOKA

2 DERLINK ANDREJA s.p. TRATA 20 4220 ŠKOFJA LOKA

3 ELMEH d.o.o. in POTOČNIK EDVARD s.p. ZGORNJA LUŠA 22 4227 SELCA

4 ESP, d.o.o., GORENJA VAS GORENJA DOBRAVA 13 4224 GORENJA VAS

5 GRDADOLNIK URŠKA S.P. JOBSTOVA CESTA 2 4226 ŽIRI

6 INGLIČ d.o.o. CESTA TALCEV 4A 4220 ŠKOFJA LOKA

7 JEREB JOŽEF s.p. STARA OSELICA 61 4225 SOVODENJ

8 KAVČIČ KAMBIČ DARJA s.p. PUŠTAL 129 4220 ŠKOFJA LOKA

9 KAVČIČ MIRAN S.P. GODEŠIČ 17 4220 ŠKOFJA LOKA

10 KRAJNIK ZDRAVKO s.p. GODEŠIČ 11A 4220 ŠKOFJA LOKA

11 LOTRIČ JAN s.p. RUDENO 47 4228 ŽELEZNIKI

12 MIZARSTVO LESPO in POKORN JANEZ s.p. BRODE 13 4220 ŠKOFJA LOKA

13 OMEJC PETER S.P. DOLENJE BRDO 13 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

14 PFAJFAR JERNEJ s.p. LAJŠE 27 4227 SELCA

15 POLJANŠEK SILVO s.p. SESTRANSKA VAS 57 4224 GORENJA VAS

16 RUPNIK MAKSIMILJAN S.P. STARA OSELICA 64 4225 SOVODENJ

17 ŠMID ANTON s.p. ČEŠNJICA 54 4228 ŽELEZNIKI

18 ŠTALEC PETER S.P. ZAPREVAL 6 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

19 TOMINC ANDREJ S.P. POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 45 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

20 ZARNIK ROMAN s.p. PODLUBNIK 52 4220 ŠKOFJA LOKA  
10 let

NAZIV NASLOV POŠTA

1 ANTOLIN VIKTORIJA s.p. NOVI SVET 12 4220 ŠKOFJA LOKA

2 BURNIK FRANCI s.p. STARA OSELICA 8 4225 SOVODENJ

3 CANKAR BERNARD s.p. BREBOVNICA 4 4224 GORENJA VAS

4 DRMOTA JANEZ s.p. TRATA 26 4224 GORENJA VAS

5 EGART TANJA S.P. DOLENJA VAS 110 4227 SELCA

6 FIRS TIM d.o.o. VISOKO 7C 4212 VISOKO

7 GRAH ALEŠ s.p. PRAPROTNO 23 4227 SELCA

8 JELKA-LAZ d.o.o. ŠEVLJE 11 4227 SELCA

9 JURČIČ MARKO s.p. KRIŽNA GORA 8 4220 ŠKOFJA LOKA

10 KALTAK ALJAŽ s.p. TAVČARJEVA ULICA 8 4220 ŠKOFJA LOKA

11 KOPLAN DVIGALA d.o.o. SORŠKA CESTA 12 4220 ŠKOFJA LOKA

12 LAVTAR BORUT s.p. STIRPNIK 2 4227 SELCA

13 MAGIČ KLEMEN s.p. SELCA 147 4227 SELCA

14 MIKLAVČIČ IGNACIJ s.p. KOPRIVNIK 29 4225 SOVODENJ

15 NOVAK PETER s.p. HAFNERJEVO NASELJE 102 4220 ŠKOFJA LOKA

16 PINTAR IVAN s.p. SV. TOMAŽ 5 4227 SELCA

17 POHLEVEN MARTINA s.p. SELCA 152 4227 SELCA

18 POLANS d.o.o. HOTOVLJA 78A 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

19 REZAR ANDREJ s.p. TRATA 2 4224 GORENJA VAS

20 SELAK MIHAEL s.p. LOG 45 4228 ŽELEZNIKI

21 SIBAU  d.o.o. FORME 12 4209 ŽABNICA

22 STOTNKAR d.o.o. CERKLJANSKI VRH 16 4225 SOVODENJ

23 ŠINK ANŽE s.p. NOVOVAŠKA CESTA 61 4226 ŽIRI

24 ŠMID BORIS s.p. DAŠNICA 37 4228 ŽELEZNIKI

25 ZUKIĆ RAMIZ s.p. BUKOVICA 18A 4227 SELCA  
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SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (zbiranje prijav do 27. 10. 2017!!!) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2009 do 2016).  
Prosimo vas, da nam imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si) in na zadnji strani tokratnega Informatorja, najkasneje do petka, 27. 10. 2017. Po tem datumu prijav  
žal ne bomo mogli več sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja Loka, za 
darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka prispevati 
sami. Izpolnjeno prijavnico prav tako pošljite na naš naslov do 27. 10. 2017. Za strošek vam bomo izstavili predračun.  
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v začetku decembra! 
 
 
NOVA TELEVIZIJSKA ODDAJA! 
 
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. 

 
 

 

 
VABILO K SODELOVANJU! 
 
Podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. k sodelovanju vabi samostojne 
podjetnike (s.p.-je), za izvajanje montaž in kontrolno pregledovanje 

izdelkov iz termoplastov, namenjenih pretežno avtomobilski industriji. Gre za enostavna dela, ki pa zahtevajo veliko natančnost, 
odgovornost in strokovni pristop. Za izvajanje navedenih del Polycom nudi možnost najema prostora na njihovi lokaciji. Več o 
podjetju si lahko preberete na spletni strani: www.polycom.si.  
 
Vse zainteresirane prosijo, da jim predstavitev ter zainteresiranost za sodelovanje posredujete preko e-pošte: kadri@polycom.si. 
Na podlagi prejetih kontaktov vas bodo povabili na srečanje, kjer vam bodo natančneje predstavili pogoje in možnosti 
sodelovanja. 
 
BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE V NOVIH UČNIH SREDIŠČIH  
 
Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju  tremi partnerskimi občinami odpira nova učna središča (Lokalno učno središče – LUS 
Gorenja vas, LUS Žiri in LUS Železniki). V učnih središčih bodo organizirali različne izobraževalne programe in svetovanje, in sicer v 
okviru projekta Lokalna učna središča, ki ga financirata Evropska unija in Republika Slovenija. Vsa izobraževanja in svetovanje do 
konca maja 2018 bodo za udeležence brezplačna. 
V zadnjih desetletjih se je zelo uveljavilo t. i. vseživljenjsko učenje (VŽU), ki pa se odvija predvsem v mestnih središčih. Z vzpostavitvijo 
LUS-ov želi Ljudska univerza, skupaj s partnerji ustvariti prostorske, materialne in kadrovske pogoje, ki bodo prebivalcem obeh dolin in 
Žirov približali različne oblike VŽU in svetovanja, da se jim ne bo potrebno voziti v Škofjo Loko ali še dlje.   
Projekt je nastal v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS) Loškega pogorja, v okviru projekta pa bodo organizirane raznovrstne 
oblike VŽU in svetovanje, znotraj petih sklopov: 
1. Digitalna pismenost (računalništvo in uporaba sodobnih tehnologij) 
2. Skrb za starost in varovanje zdravja (nega in oskrba, obvladovanje stresa) 
3. Na lovu za kompetencami (jezikovna izobraževanja, komunikacija) 
4. Izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno rast (fotografski tečaji, tečaji ročnih del) 
5. Svetovanje (individualno svetovanje za formalno in neformalno izobraževanje) 
V primeru, da se za določeno učno središče zbere zadostno število interesentov za en program,  lahko Ljudska univerza Škofja Loka  
pripravi izobraževanje samo zanje.  
Več informacij bo objavljenih na spletni strani Ljudske univerze Škofja Loka, na Radiu Sora, na letakih in plakatih ter v naslednjih 
številkah lokalnih glasil partnerskih občin.  
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DVE OPOZORILI GLEDE OBRAČUNAVANJA DAVKA NA DODANO VREDNOST 
  
Storitev podprevoznika pri 
izvozu blaga je obdavčena 
 
Dne 14. 9. 2017 je bilo objavljeno 
pojasnilo FURS-a v zvezi z oprostitvijo 

prevoza blaga namenjenega izvozu, ki ga opravi 
podprevoznik. Od 28.8.2017 dalje storitev podprevoznika ni 
več oproščena plačila DDV v skladu z 52/1/e ZDDV-1. 
Pojasnilo spreminja dosedanjo prakso zato, vam 
posredujemo kratko informacijo. 
 
V skladu s členom 146(1)(e) Direktive Sveta 2006/112/ES 
(e točka prvega odstavka 52. člena ZDDV-1) so storitve 
prevoza, ki so neposredno povezane z izvozom blaga zunaj 
Unije, oproščene DDV. Namen določbe je zagotoviti 
obdavčitev opravljanja zadevnih storitev v njihovem 
namembnem kraju, torej kraju, kjer bodo izvoženi proizvodi 
porabljeni. 
Oprostitve DDV je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso 
sodišča EU razlagati ozko, ker pomenijo izjemo od 
splošnega načela, na podlagi katerega se ta davek plačuje 
za vsako dobavo blaga ali storitev, ki jo davčni zavezanec 
opravi za plačilo. 
Zato iz besedila in cilja člena 146(1)(e) Direktive 2006/112 
izhaja, da je treba to določbo razlagati tako, da obstoj 
neposredne vezi ne pomeni samo, da opravljanje zadevnih 
storitev v skladu z njihovim namenom prispeva k dejanski 
izvedbi transakcije izvoza ali uvoza, temveč tudi, da se te 
storitve opravljajo neposredno za - odvisno od primera - 
izvoznika, uvoznika ali naslovnika blaga iz navedene 
določbe. 
Izhajajoč iz sodbe Sodišča Evropske unije (C-288/16) se 
oprostitev iz določbe e) točke prvega odstavka 52. člena 
ZDDV-1 ne uporablja za opravljanje storitve, ki se nanaša 
na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te 
storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali 
naslovnika tega blaga. To pomeni, da storitev prevoza, 
ki jo opravi podprevoznik, ni oproščena plačila DDV 
v skladu z e) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-1. 
Enako velja tudi za druge storitve, povezane z izvozom, ki 
jih opravijo podizvajalci. 
 
Kaj storiti, če ste račun za prevoz blaga že izdali? 
Prevoz opravljen od 28.8.2017 dalje je obdavčljiv. V kolikor 
ste račun že izdali, izstavite dobropis in naročniku prevoza, 
glavnemu prevozniku, slovenskemu ID zavezancu, izstavite 
nov račun z obračunanim DDV.  
(Jasmina Malnar-Molek, OZS) 

 
 

Stopnja DDV pri prodaji menija in prodaja kave z 
rogljičkom v gostinski dejavnosti  
 
Kako se obračuna davek na dodano vrednost (v 
nadaljevanju DDV) v dejavnosti gostinstva, pri prodaji 
menijev in prodaja kave skupaj z rogljičkom? 
  
Prodaja menija (prodaja hrane s pijačo)  
Meni, ki je v gostinskem obratu sestavljen iz obroka hrane 
in (ene) pijače, je obravnavan kot enotna dobava in 
obdavčen z nižjo, 9,5% davčno stopnjo. Pijača k obroku 
hrane pomeni zgolj pomožno dobavo h glavni in je zato v 
okviru menija obdavčena po nižji stopnji. Da se takšen 
meni (hrana s pijačo) lahko šteje kot enotna dobava, mora 
biti naveden na ceniku (cenik: menu 1, kosilo 1, …). Vsaka 
nadaljnja prodaja pijače (ali posebej naročene pijače) 
znotraj gostinskega obrata pa je obdavčena po splošni, 
22% davčni stopnji. 
Lahko pa davčni zavezanec na računu navede vsako 
posamezno blago in storitve ter uporabi pripadajoče davčne 
stopnje, 22% davčno stopnjo za pijačo in 9,5% davčno 
stopnjo za hrano, pri čemer je potrebno ustrezno dopolniti 
tudi cenik.  
 
Prodaja kave z/in rogljičkom  
Napitki, kot so kava, čaj, kakav in podobno so, ne glede na 
to, ali jim dodajamo mleko, smetano in podobno, obdavčeni 
po splošni, 22% davčni stopnji. Gostinec, ki zaračuna kavo 
s smetano (pri čemer cena vključuje stroške za kavo, 
mleko, sladkor in druge sestavine), na računu izkaže ceno 
za kavo s smetano, kar mora izkazovati tudi na ceniku 
(cenik: kava s smetano).  
V kolikor je rogljiček dodan h kavi in se posebej ne 
zaračuna, se ne obdavčuje posebej, rogljiček je sestavni del 
dobave kave s smetano, zato govorimo o enotni storitvi, 
dobava kave s smetano in rogljičkom, ki je obdavčena z 
22% davčno stopnjo. Tovrstna dobava je evidentirana tudi 
na ceniku gostinca (cenik: kava s smetano in rogljičkom). 
Davčni zavezanec pa lahko na računu navede vsako 
posamezno blago in/ali ločeni storitvi ter uporabi 
pripadajoči davčni stopnji, 9,5% davčna stopnja za rogljiček  
in 22% davčna stopnja za kavo s smetano ob hkratni 
dopolnitvi cenika (cenik: rogljiček, kava s smetano…). 
Nižja davčna stopnja je torej določena le za prodajo hrane 
in pijače, razen alkoholnih pijač, kadar gre za dobavo blaga 
(in ustrezne kombinirane nomenklature) ter za storitve 
priprave jedi, ne pa tudi za storitve strežbe pijač. 
(Tadeja Bučar, OZS) 

       Projekt: SLUŽBA JE DRUŽBA 

 
 
 

Projekt Služba je družba spodbuja zaposlovanje 
mladih od 15 do 29 let iz Gorenjske in Goriške regije.  
Nosilni izvajalec projekta je Zavod O, zavod škofjeloške 
mladine, ki skupaj s partnerskimi organizacijami C.M.A.K 
Cerkno, Zveza Mink Tolmin, Mladinski svet Jesenice in Zavod 
za grajene politike iz Kranja izvaja aktivnosti pod okriljem 
Urada za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje znanost in 

šport, sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in 
šport. 
Namen projekta je delati z mladimi kot posamezniki z 
ogromno neizkoriščenega potenciala. Posebnost 
njihovega pristopa je predvsem individualno delo in oseben 
pristop do vsakega posebej. Načrtujejo izvajanje 
»delovnih vaj« za mlade iskalce zaposlitve v 
konkretnih podjetjih ter usposabljanje mladih na 
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področju veščin in znanj potrebnih za zaposlitev. Na 
ta način želijo mladim omogočiti, da se preizkusijo na 
samem delovnem mestu in pod vodstvom mentorja 
pridobijo ustrezno znanje za zaposlitev. Hkrati pa želijo 
tudi podjetjem omogočiti, da v okviru projekta 
pridobijo visoko usposobljeno in motivirano delovno 
silo in mlade izobrazijo glede na realne potrebe 
njihovega podjetja, skozi mentorsko delo pa tudi svojim 
zaposlenim omogočijo pridobivanje novih kompetenc in 
veščin. Še posebej zato ciljajo na mlade zaposlene in mlade 
podjetnike, ki bi lahko znanje predajali po metodi »mladi za 
mlade«. 
 

K sodelovanju vabijo vsa zainteresirana podjetja iz 
širšega škofjeloškega območja. Preko projekta bodo 
tako mladi imeli zagotovljene boljše pogoje za razvoj svoje 
karierne poti, podjetja lahko na ta način dobijo mlado in 
inovativno delovno silo, lokalno okolje pa še hitrejši 
gospodarski razvoj in vsesplošen družbeni napredek. 
 
V kolikor vas zanima več o projektu in možnosti sodelovanja, 
dobite vse potrebne informacije pri nosilnem izvajalcu 
projekta: ZAVOD O, Mestni trg 20, Škofja Loka (Blaž Jelenc, 
blaz@zavodo.org, 041 971 536, Tine Hafner, 
tine@zavodo.org) 
 

 
FINANČNE SPODBUDE IN JAVNI RAZPISI 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
OOZ Škofja Loka skupaj z bankami 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   
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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 

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - SEPTEMBER 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 

v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 

% od  1.584,66 EUR*

 

75 % PP** 3,5 PP***

1.188,50 5.546,31

1.584,66 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 184,22 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 105,18 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 289,40 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 75,59 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 77,97 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,30 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 159,86 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,38 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,66 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,71 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,37 11,09

Skupaj drugi prisp. 4,75 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 454,01 2.118,71

Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - SEPTEMBER 2017

Bruto zavarovalna osnova 

(BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
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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 

 
 
 
 

PRIJAVA OTROK ZA OGLED PREDSTAVE IN OBISK BOŽIČKA 
(rok za prijave: 27. 10. 2017) 

 
 
 
Naziv firme - člana OOZ Škofja Loka: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naslov in pošta:        Telefon ali GSM: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prijava otrok nosilca dejavnosti (ime, priimek, leto rojstva): 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijava otrok zaposlenih delavcev (ime, priimek, leto rojstva): 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum:          Podpis: 
 
 
 
Prijavnico lahko pošljete: 
• po navadni pošti (OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka)  
• po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net)  
ali oddate elektronsko prijavo preko spletne strani (www.ooz-skofjaloka.si)! 
 


