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OKVIRNI TERMINI DOGODKOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA:  

 
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. 
 
 
OBVEŠČANJE ČLANOV OOZ ŠKOFJA LOKA! 
 
Skupščina OOZ Škofja Loka je na svoji 5. seji 22. 3. 2018 sprejela sklep, da se za obveščanje članov o dogodkih in aktivnostih 
zbornice z glasilom Informator v čim večjem obsegu uporablja elektronska pošta. Tako tokratno številko Informatorja 
pošiljamo po navadni pošti le še tistim članom, ki so to izrecno želeli. 
 
V kolikor želite svojo odločitev o prejemu glasila spremeniti, nam to sporočite na ooz.sk.loka@siol.net ali telefon 
04 50 60 200 sporočite! 
 
 
 
 
SODELUJTE NA 51. MEDNARODNEM SEJMU OBRTI IN PODJETNOSTI V CELJU 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na 51. MOS v Celju, ki bo trajal od torka, 11. septembra do nedelje, 16. septembra 2018. 
 
Možnost najema majhnega razstavnega prostora 
Odločili smo se, da tudi letos skupaj nastopimo vse Območne obrtno-podjetniške zbornice Gorenjske regije. V okviru skupnega 
razstavljanja je možen najem majhnih kvadratur, kar ob samostojnem nastopu preko Celjskega sejma ni možno. 

termin tema
petek-sobota 14.-15.9.2018 Strokovna ekskurzija: Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj
torek 18.9.2018 9.00-16.00 Seminar: Delovno pravo za računovodje
sobota 22.9.2018 10.00 Delavnica: Imunski sistem (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
sreda 24.10.2018 17.00 Seminar: (Ne)obvezni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti

1.-18.10.2018 Volilni zbori strokovnih sekcij pri OOZ Škofja Loka in predstavitev zakonodajnih novosti
sobota 10.11.2018 17.00 Delavnica: Podzavest in podzavestna prepričanja (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
sobota 17.11.2018 7.00 Seminar: Usposabljenje za voznike po programu za leto 2018
sobota 24.11.2018 19.00 40. tradicionalni Obrtniški ples pri Avseniku v Begunjah
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S skupnim nastopom na sejmu bomo torej omogočili tudi manjšim podjetnikom, da se lahko predstavijo 
obiskovalcem! 
Na lanskem sejmu je sodelovalo 1438 razstavljavcev iz 33 držav, sejem pa je obiskalo več kot 119.000 obiskovalcev, od tega kar 
18% iz tujine. Zato bodite letos del sejemskega dogajanja tudi vi! 
 
Tematska predstavitev 
Na voljo imamo 84 m² prostora. K sodelovanju vabimo vse člane, ki želijo predstaviti svoje izdelke in/ ali storitve obiskovalcem 
tega sejma. Na podlagi udeležbe na lanskem sejmu lahko povemo, da obiskovalci sejma iščejo najrazličnejše ideje in rešitve, zato 
ne oklevajte in predstavite svojo dejavnost širši slovenski javnosti! 
 
Cena razstavnega prostora 
Cena razstavnega prostora v dvorani L1 za člane naše OOZ znaša 30,00 EUR z DDV/m² (redna cena neopremljenega razstavnega 
prostora, če se prijavite preko Celjskega sejma, se odvisno od lokacije giblje od 82 – 105 €/m2).  
V ceni 30 EUR/m² je vključena prijavnina, vpis v sejemski katalog razstavljavcev, razstavni prostor, električni 
priključek, razsvetljava, talna obloga, konstrukcija razstavnega prostora. 
Morebitna dodatna oprema (vitrine, priključek za vodo, internet in podobno), vstopnice in parkirnina, niso vključene v ceno. V 
ceno tudi ni vključena dostava razstavnih eksponatov na sejem in iz sejma.  
 
Dan Gorenjske regije – petek, 14.9.2018 
V okviru predstavitve naših obrtnikov in podjetnikov bomo organizirali tudi dan Gorenjske regije. V okviru tega dogodka vabimo 
vse zainteresirane obrtnike in podjetnike, da prispevajo kulinarične dobrote ali druge svoje storitve, s katerimi bomo na naš 
razstavni prostor privabili večje število obiskovalcev.  
 
Možnost organizacije obsejemskih dogodkov 
Na našem razstavnem prostoru in v sejnih dvoranah Celjskega sejma imamo možnost organizacije različnih predstavitev ali 
predavanj. S tem bomo popestrili dogajanje na našem sejemskem prostoru in izpostavili posamezne aktivnosti naših članov! 
 
Rok za prijavo:  
15. 6. 2018 s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in na zadnji strani tokratnega Informatorja. 
 
Dodatne informacije 
OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta ooz.sk.loka@siol.net. 
 
Podrobnosti o eksponatih in sejemskem nastopu, se bomo dogovarjali s prijavljenimi člani, s katerimi bomo organizirali tudi 
poseben sestanek.  
 
 
Strokovna ekskurzija: OGLED TOVARNE VOLKSWAGEN V BRATISLAVI IN DUNAJ  
(14.-15. september) – Na voljo le še nekaj prostih mest!!! 
 
Na pobudo članov sekcij, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira strokovno ekskurzijo, v sklopu 
katere si bomo ogledali tudi del proizvodnje avtomobilov znamk Volkswagen, Škoda, Seat, Audi in Porche v Bratislavi.  
 
PROGRAM: 
1. dan: petek, 14. september: 
odhod v jutranjih urah, prilagojen glede na ure ogledov v tovarni. Vožnja mimo Maribora, Gradca in Dunaja do Bratislave, kjer si 
bomo ogledali del proizvodnje. Sprehodili se bomo skozi tovarno, kjer bomo videli, kako v različnih fazah nastaja končna oblika 
karoserije avtomobila (program ogleda Product Compact, trajanje 120 min). Med ogledom nas bodo seznanili tudi s podatki, koliko 
denarja in energije vlagajo v razvoj, analize, izobraževanje zaposlenih in varovanje narave. 
Po ogledu se bomo odpeljali v središče Bratislave. Najprej se bomo odpravili na grajski grič od koder se odpirajo pogledi na staro 
mestno jedro, mogočno reko Donavo in njene mostove ter na predmestja, katera je močno zaznamovala socialistična arhitektura. 
Nato se bomo podali v staro mestno jedro, katerega zaznamujejo Michaelova vrata, gotska katedrala sv. Martina, kjer so določen 
čas kronali kralje, nadškofovska palača, frančiškanska cerkev ter številne meščanske hiše. Sledi vožnja v hotel, namestitev, večerja 
in prenočitev.  
2. dan: sobota, 15. september: 
Po zajtrku se bomo odpeljali na Dunaj. Ljubitelji arhitekture boste povsod na Dunaju našli stavbe in palače iz različnih obdobij. 
Na Dunaju ne smemo izpustiti »Ringa«, območja nekdanjega mestnega obzidja, okrog katerega so nanizane glavne znamenitosti 
»imperialnega Dunaja«: Hofburg, mogočna rezidenca cesarske družine Habsburg, univerza, državna opera, mestna hiša, državni 
parlament, sprehajalna ulica Kärntner Strasse, ki se končuje na trgu z mogočno Štefanovo cerkvijo. V nadaljevanju se bomo 
odpravili na ogled dunajskega tehniškega muzeja.  Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.  
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice in njihove družinske člane 128 EUR/osebo ter vključuje:  
- prevoz s turističnim avtobusom, 
- zunanje oglede po programu, 
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- en polpenzion v hotelu *** v dvoposteljni sobi na območju Bratislave, 
- ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi,  delitev v več skupin,  
- vstopnino v tehniški muzej na Dunaju,  
- turistično vodenje, organizacijo in ddv. 
Možna doplačila: 
- enoposteljna soba: 25,00 EUR. 
Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo v višini 50 EUR/osebo po izstavljenem predračunu s strani OOZ Škofja Loka, 
preostanek udeleženci plačajo najkasneje 14 dni pred odhodom na osnovi izstavljenega računa.  
 
Zadnji rok za prijavo: 15. 6. 2018. 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
VABILA 
 
Center za družinsko podjetništvo  
 
Ste vedeli, da kar dve tretjini družinskih podjetij pri prenosu 
na potomce propadeta? V Sloveniji je 83 odstotkov 
družinskih podjetij, kar dve tretjini pa pri prenosu na mlajše 
generacije propadeta. Kar 70 odstotkov vseh zaposlenih dela 
prav v družinskih podjetjih. Tudi člani OZS so večinoma 
družinska podjetja. Temu segmentu podjetij je zato želela 
zbornica ponuditi dodatne storitve in vse informacije na 
enem mestu, zato je ustanovila Center za družinsko 
podjetništvo. Oblikovala je spletno stran 
www.druzinskopodjetnistvo.si,  kjer družinska podjetja 
najdejo vse potrebne informacije na enem mestu – nasvete, 
informacije o dogodkih, blog, članke, koristne povezave, 
podjetjem pa so na voljo tudi pravni in davčni strokovnjaki 
OZS. 
 
Na spletni strani tudi najdete vabila na dogodke, kot je na 
primer Kako pravočasno prevzeti ter dolgoročno 
uspešno voditi družinski posel, ki ga Inštitut MoST 
pripravlja v četrtek, 21. junija. Več o dogodku najdete na 
www.druzinskopodjetnistvo.si. 
 
Mednarodno poslovno srečanje na MOS 
 
Vabimo vas, da se prijavite na mednarodno poslovno 
srečanje v času 51. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v 
četrtek, 13. septembra 2018, v Modri dvorani Celjskega 
sejmišča.  

Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki delujejo 
na področju: Gradbeništva, Elektro industrije, Kovinske 
industrije, Obnovljivih virov energije, Lesne industrije, 
Plastike, Logistike. 
Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno. 
Potrebno pa je narediti registracijo preko spletne aplikacije 
https://slovenia2018.b2match.io/.  
Rok za prijavo: 9. september 2018! 
Dodatne informacije: OZS, Gregor Primc, tel.: 01 58 30 
500, gregor.primc@ozs.si 
 
Strokovno srečanje plastičarjev (15.-
16.6.2018, Metlika) 
 
Sekcija plastičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
tudi letošnje leto organizira dvodnevno strokovno srečanje 
plastičarjev, ki bo po nekaj letih ponovno v Beli krajini, 
natančneje v Metliki 15. in 16. junija 2018.  
Svojim članom želi sekcija ponuditi strokovno izbrana 
predavanja uveljavljenih predavateljev, kakor tudi 
predavanja na teme z aktualnih, splošnih področij, katerih 
znanja so potrebna in zanimiva za obrtnike in podjetnike pri 
njihovem opravljanju dejavnosti, poslovanju. Za čim bolj 
prijetno počutje bo strokovni del povezan s prijetnim 
neformalnim druženjem, kjer bo mogoče na osebni ravni 
vzdrževati in navezovati nove poslovne stike. 
Rok za prijavo: 12. 6. 2018 
Celoten program in dodatne informacije najdete na spletni 
strani OOZ Škofja Loka. 

 
AKTUALNO ZA GOSTINCE 
 
Dovoljenje za prodajo tobačnih izdelkov 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sporoča, da je 
ministrstvo pripravilo osnutek  Pravilnika o dovoljenjih za 
prodajo tobačnih in povezanih izdelkov. Pravilnik je trenutno 
v javni obravnavi do 16.6.2018. Oddaja vlog naj bi 
potekala elektronsko preko portala e-Vem (SPOT). 
Vloge za dovoljenje za prodajo tobačnih izdelkov in 
povezanih izdelkov še ni, saj je informacijska podpora 
trenutno še v pripravi. Po pojasnilu ministrstva bo vloge 
potrebno oddati do 11.11.2018, do takrat pa bo možna 
prodaja tobačnih izdelkov brez dovoljenja. Dovoljenje bo 
veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo plačali le stroški 
upravne takse. Prodajalci tovrstnih izdelkov, ki že opravljajo 
dejavnost prodaje in bodo za dovoljenje zaprosili do 
11.11.2018, do izdaje dovoljenja ne bodo v prekršku. Kdaj 
bo vloga točno na voljo, pa vas bomo še obvestili.  

Obveščanje o zaprtju gostinskega lokala 
 
Že večkrat je bila izpostavljena problematika sočasnega 
zaprtja gostinskih lokalov na določenem območju zaradi 
koriščenja letnih dopustov, zato vas pozivamo in 
priporočamo, da poskušate z gostinci v bližnji okolici čim bolj 
medsebojno uskladiti termine zaprtja lokalov.   
 
Prosimo vas, da na obvestilo o terminu, ko vaš lokal zaradi 
letnega dopusta ne bo obratoval, dodate oziroma priporočite 
gostinske lokale, ki se nahajajo v bližnji okolici in bodo v tem 
času normalno obratovali. 
 
Termin zaprtja vašega gostinskega lokala v času 
letnih dopustov sporočite tudi na našo zbornico (tel. 
04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net)! 
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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 2019 

  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.  
 
ODPRT JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM 
 
Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt razpis za dolgoročne in kratkoročne 
kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni 
EURIBOR + 2,30 %. 
Pridobite jih lahko za:  
- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
- nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje do 1 leta pridobite po obrestni meri 1,8 %, 
nominalno.  
Za upravičence iz nekaterih občin na voljo še sredstva za dolgoročne kredite iz preteklih let so. Omenjene kredite lahko 
do vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a.  
Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
 
 
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA 
 
Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo 
polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela od 300.000 EUR do 2.000.000 EUR nepovratnih virov za razvoj 
posameznega podjetja.  
 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 38/2018 objavil razpis P4L 2018 - Spodbude za 
razvoj lesarstva na področju polproizvodov. V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvedla učinkovito 
ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali 
obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma 
izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in 
nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd. 
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Prijavijo se lahko MSP – ji, ki:  
- so se registrirali oz. priglasili pri pristojnem organu pred 1.1.2016, 
- bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa, 
- imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 

protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva), 
- se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali 

zadruge. 
 
Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na dva prijavna roka: 16. 7. 2018 in 
22. 10. 2018! 
Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020.   
Dodatne informacije:  
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel.: 02/234 12 60, fax.: 02/234 12 82, e-mail: 
info@podjetniskisklad.si, www.podjetniskisklad.si 
 
 

DAVČNO PODROČJE 

 
Izplačilo nagrade vajencu (avtor: Jasmina Malnar Molek) 
 
Z Zakonom o vajeništvu (ZVaj), ki se je pričel uporabljati s 1.1.2018, se v slovenskem prostoru ponovno 
uvaja vajeništvo kot del sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. V šolskem letu 2017/2018 se 
vajeništvo poskusno izvaja v šestih regijah, na šestih šolah, za štiri izobraževalne programe (mizar, 

kamnosek, oblikovalec kovin/orodjar, gastronomija/hotelirstvo). 
 
ZVaj razlikuje tri kategorije vajencev glede na njihov status: 
- vajenci na rednem šolanju (dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki 

se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja), 
- vajenci, ki se usposabljajo med trajanjem delovnega razmerja (zaposleni, ki želijo pridobiti srednjo poklicno izobrazbo, se 

prekvalificirati ali nadaljevati poklicno in strokovno izobraževanje), 
- vajenci, ki se usposabljajo v času brezposelnosti (brezposelna oseba). 
 
V prispevku se bomo posvetili le prvi kategoriji, vajencem dijakom.  
Vajenec z delodajalcem sklene pisno vajeniško pogodbo s predpisano vsebino, kot jo določa 16. člen ZVaj. Organizacija z 
vajencem ne sklene delovnega razmerja, vajenec ohrani status dijaka, saj se v organizaciji le praktično usposablja. Praktično 
usposabljanje z delom in izobraževanje vajenca v šoli sme trajati skupno največ 8 ur dnevno in 36 ur tedensko. Med poletnimi 
počitnicami mu mora organizacija omogočiti vsaj 6 tednov neprekinjenih poletnih počitnic in najmanj 8 dni drugih počitnic po 
šolskem koledarju.  
 
Vajenec je za čas praktičnega usposabljanja upravičen do nagrade, pri čemer mesečni znesek ne sme biti nižji od: 
- 250 eur za prvi letnik, 
- 300 eur za drugi letnik in 
- 400 eur za tretji letnik, 
lahko pa je višji, če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. Znesek je določen v bruto 
vrednosti, organizacija mora odtegniti še morebitno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. Znesek nagrade ne 
vključuje dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov. Za čas praktičnega usposabljanja z delom mora organizacija 
vajencu zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, povračila stroškov v zvezi s službeno potjo in izplačilo terenskega 
dodatka, v višini in pod pogoji kot veljajo za zaposlene. Povračila stroškov so neobdavčena pod pogoji in do zneskov kot jih 
določa Uredba. 
 
Znesek nagrade mora biti izplačan v roku po kolektivni pogodbi oziroma do 15. v mesecu za pretekli mesec na vajenčev 
transakcijski račun. O izplačilu vajeniške nagrade se poroča na obrazcu REK-1a, vrsta dohodka 1021, oznaka 1109. Pri 
izplačilu nagrade vajencu je potrebno odvesti prispevek za poškodbe pri delu v višini 4,86 eur/mesečno in prispevek 
za zdrav. zavarovanje po stopnji 6,36%. 
 
Skladno z Uredbo se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
in sicer glede na letnik šolanja do višine: 
- 250 eurov na mesec za 1. letnik, 
- 300 eurov na mesec za 2. letnik, 
- 400 eurov na mesec za 3. letnik. 
V zvezi z plačilom prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni vajencev, je bilo izdano 
pojasnilo ZPIZ, dne 24.5.2018. Za vajence dijake pavšalni prispevek v letnem znesku 10,16 eur plačajo delodajalci do 
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20. oktobra (če je bil vajenec v vajeniški program vpisan v septembru) oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu, v 
katerem je zaključen vpis vajenca. Delodajalcem sredstva za plačilo prispevka zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Prodaja preko spleta in prodaja na daljavo (avtor: Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon) 
 
Spletna prodaja omogoča davčnim zavezancem prodajo blaga in storitev. Gre za priljubljen način prodaje kjer kupec blago 
oziroma storitve izbere / naroči kar preko doma. 
 
O prodaji na daljavo (t.i. pošiljčni posli) pa govorimo, ko se prodaja blaga opravi končnim potrošnikom, blago pa jim odpošlje 
ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz druge države članice. O prodaji blaga na daljavo ne moremo govoriti, 
če kupec sam prevzame blago. 
 
Pri nakupu blaga npr. prek kataloga ali interneta v drugi državi članici se obračuna davek na dodano vrednost (v nadaljevanju 
DDV) države prodajalca, slovenski DDV pa v primeru, če je prodajalec pri prodaji blaga na daljavo identificiran za namene DDV 
v Sloveniji. Velja namreč, da je pri prodaji blaga na daljavo kraj dobave kraj, kjer se pošiljanje ali prevoz kupcu konča, če 
vrednost opravljenih dobav v isto državo članico preseže prag 35.000 ali 100.000 EUR ali prag, ki ga določi posamezna država 
članica. Dokler ta prag v posamezni državi članici ni presežen, je kraj obdavčitve v državi članici, kjer se začne pošiljanje ali 
prevoz blaga. Ne glede na ta pogoj pa se davčni zavezanec lahko odloči, da bo kraj obdavčitve namembna država članica. V 
tem primeru mora izbiro priglasiti davčnemu organu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti. 
 
Navedeno pa velja le pri prodajah na daljavo iz držav članic, ne pa za dobave iz drugih držav (npr. iz Srbije), pri čemer gre za 
uvoz blaga. 
 
Primer:  
- Prodaja preko spleta, prodaja na daljavo, 
- Prodajalec - dobavitelj - slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV v Sloveniji, 
- Kupec - končni potrošnik, fizična oseba iz Avstrije, 
- Prag za prodajo blaga na daljavo v Avstriji - 35.000 EUR. 
Obdavčitve prometa z DDV: 
1. Kraj obdavčitve Slovenija, če prag za prodajo blaga na daljavo v Avstriji, 35.000 EUR, ni presežen, posledično obračun 

slovenskega DDV, 
2. Kraj obdavčitve Avstrija, če prag za prodajo blaga na daljavo v 

Avstriji, 35.000 EUR, presežen, posledično registracija 
slovenskega davčnega zavezanca za DDV v Avstriji, pridobitev 
DDV številke v Avstriji in obračun avstrijskega DDV. 

 
 
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 za izplačila od 1. 3. 
2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 
1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO 
DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR  (pozor! 

znesek se je 1. 4. 2018 zvišal!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR   
 
KLJUČNE INFORMACIJE O REGRESU 
ZDR-1 v 131. členu določa, da regres pripada vsakemu delavcu, ki je 
upravičen do letnega dopusta. Zakon določa minimalno višino regresa - 
ta znaša 851,22 EUR bruto. Kolektivna pogodba pa lahko določa tudi višji 
znesek regresa. 
Prispevki za socialno varnost se v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 
144. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obračunajo 
in vplačajo samo v primeru, če je znesek regresa višji od 70% povprečne 
plače zaposlenih v RS za predpretekli mesec. V nasprotnem primeru se 
obračuna samo dohodnina. 
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 
izplačati regres za tekoče leto vključno do 30. junija. Kolektivna pogodba 
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na ravni dejavnosti, v primeru nelikvidnosti delodajalca lahko določa tudi kasnejši datum izplačila regresa za letni dopust, ki pa naj ne bi 
bil kasnejši od 1. novembra tekočega koledarskega leta. Regres se lahko izplača v enkratnem znesku, v kolikor se podjetje odloči drugače, 
je lahko regres izplačan v dveh ali več delih. V tem primeru je potrebno biti previden, da se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega 
dela regresa ugotovi celotna višina regresa, da se tako izvede pravilni izračun in da znesek ne presega 70% povprečne plače. 
Kadar gre za zaposlitev za krajši delovni čas ali za delavca, ki ima sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi z dvema različnima 
delodajalcema je pomembno, da se regres obračuna sorazmerno. Prvi korak je, da se mora delavec sporazumeti z delodajalci o 
delovnem času, ter o načinu izrabi letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Kasneje v praksi to pomeni, da je višina letnega 
dopusta odvisna glede na število dni dopusta, ki ga ima posameznik pri delodajalcu. 
V kolikor bi delodajalec kljub temu, da je delavec zaposlen za krajši delavni čas, izplačal celotni regres, je delodajalec od razlike 
sorazmernega dela regresa dolžan obračunati in plačati prispevke za socialno varnost. 
Kadar delavec dobi izplačan celotni regres za letni dopust, kasneje pa se delovno razmerje na željo delojemalca prekine, lahko delodajalec 
uveljavlja zahtevek za vračilo sorazmernega dela regresa. 
Razliko predstavlja izplačilo in pripadajoči sorazmerni del regresa, glede na obdobje zaposlitve. Za vračilo preveč plačanega regresa mora 
delodajalec vložiti popravek REK-1 obrazca, kar ureja ZDavP-2 v 54. členu in vlogo za povračilo preveč plačanega davka pri pristojnem 
davčnem organu. 
V primeru, da se delodajalec ne odloči, da delavec vrne sorazmerni del izplačanega regresa, je le-ta od razlike preveč plačanega regresa 
dolžan plačati celotne prispevke za socialno varnost. 
 
TABELE PRISPEVKOV 
 

 
 

 
 

60 % PP** 3,5 PP***

976,17 5.694,33

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp. 3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ 372,91 2.175,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAJ 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.626,95

80 % PP** 3,5 PP***

1.301,56 5.694,33

1.626,95

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 201,74 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 115,19 503,95

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 316,93 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 82,78 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 85,38 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,90 30,18

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 175,06 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,30 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,30 5,69

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,60 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,82 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,78 3,42

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,60 11,39

Skupaj drugi prisp. 5,20 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ 497,19 2.175,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - MAJ 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
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PRIJAVNICA ZA RAZSTAVLJANJE NA 
51. MOS 2018 

 
 
Podjetje - naziv podjetja 
 

 

 
Podjetje – naslov podjetja 
 

 

 
Kontaktna oseba 
 

 

 
E-naslov 
 

 

 
GSM 
 

 

 

Se zanimam za sejemski nastop na skupnem razstavnem prostoru OOZ Škofja Loka 
 
Okvirno bi potrebovali  
(vpišite velikost v m2) 

 

 
Razstavni eksponati 

 
 
 
 

 
Želim izvesti predstavitev (če DA, vpišite kaj) 
primer: poslikava telesa, izdelovanje izdelkov iz 
gline,…. 
 

 

 
 
Želim izvesti predavanje v konferenčni dvorani 
(če DA, vpišite vsebino) 
 

 

 
Datum 

 
Podpis 

 
 

 

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. 
 
Tiskarna Primožič d.o.o.: naklada 200 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


