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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 

 
 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: ODNOSI Z MEDIJI – 
»ČE TE NI V MEDIJIH, TE NI!« 
(četrtek, 11.4., ob 17. uri) 
 
Kako zagotoviti, da bodo mediji o 

vašem podjetju ali dogodku poročali pozitivno? Zakaj so odnosi 
z javnostjo bolj učinkoviti kot oglaševanje?  
 
Odnosi z mediji so pomemben in tudi najobčutljivejši del 
odnosov z javnostjo. Tako kot ostale aktivnosti pri vašem delu, 
je potrebno skrbno načrtovati in negovati tudi te.  
 
Da bi glas o vseh vaših uspešnih projektih, ki jih pripravljate v 
tem ter prihodnjih letih prišel na ušesa čim večjemu številu ljudi 
in bi k pisanju ter poročanju spodbudil različne domače in tuje 
medije, vas vabimo na našo delavnico.  
 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 11. aprila 2019, od 17. do 20. ure, v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.   
 
Program: 
1. Odnosi z javnostmi 

- Kako z dobrimi odnosi skrbeti za ugled institucije? 
- Učinkovita komunikacija z javnostmi 
2. Če te ni v medijih, te ni 
- Kako obvladati medije? 
- Kako splesti kvalitetne odnose z mediji? 
- Se z novinarji tikate ali vikate? 
- Pravilna uporaba orodij za komuniciranje z mediji 
3. Pravo sporočilo za javnost doseže prava ušesa 
- Priprava dobrega sporočila za javnost 
- Naloga PR službe 
- »copy – paste« članki 
- Predpisana oblika sporočila za javnost 
- Dobre adreme so izjemnega pomena 
4. Sporočilo za javnost ali novinarska konferenca 
- Uporaba orodij je odvisna od številnih dejavnikov 
- Kdaj in kako pripraviti novinarsko konferenco? 
- Na novinarski konferenci nimaš druge priložnosti 
- Novinarji pridejo z odgovorom, ne z vprašanjem 
- Recept: aktivnosti pred, med in po novinarski konferenci 
5. Trening nastopa 
- Vaje: pisanje sporočil za javnost  
- Vaje: priprava novinarske konference 
 

Termin Dogodek

08.,09. in 15.04.2019 Andragoško-pedagoški seminar za usposabljanje mentorjev PRIJAVE ZAKLJUČENE!

11.04.2019 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"

12.-13.04.2019 2-dnevna strokovna ekskurzija z ogledom sejma Bauma v Muenchnu PRIJAVE ZAKLJUČENE!

16.04.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva 

24.04.2019 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

18.-25.05.2019 TOP 2019: Teden obrti in podjetništva na Loškem

29.05.2019 Izlet upokojenih obrtnikov: Dolenjska - dežela Slaka, Pavčka in kozolcev

30.08.-01.09.2019 Izlet: Švica - vožnja z vlakom Bernina express PRIJAVE ZAKLJUČENE!
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Delavnico bo izvedla: Saša Pivk Avsec, dolgoletna radijska 
napovedovalka, glasbena urednica in novinarka.   
 
Kotizacija:  
− brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
 
Rok za prijavo: 8.4.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
Udeležbo na delavnici priporočamo vsem, ki skrbite za odnose 
z javnostmi, delate na projektih ali kakorkoli 
komunicirate z javnostmi. 
 
 
Seminar: NEPREMIČNINE Z VIDIKA DDV (sreda, 24.4., 
ob 17. uri) 
 
Se ob prodaji nepremičnine obračuna DDV ali DPN? Je najem 
nepremičnine oproščen ali obdavčen z DDV? Moram pridobiti 
tujo ID številko za opravljena dela na nepremičnini v tujini?  
 
Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovorili na 
seminarju Nepremičnine z vidika DDV, saj je poslovanje in 
gospodarjenje z nepremičninami tesno povezano z obdavčitvijo. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 24. april 2019, od 17. do 20. ure, v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka.   
 
Program: 
1. Opredelitev nepremičnine (ZGO-1, Izvedbena uredba). 
2. Računovodsko evidentiranje nepremičnin (opredmetena 

osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge). 
3. Obdavčitev prodaje (DDV ali DPN). 
4. Obdavčitev najema in uporabe nepremičnine. 
5. Opravljanje storitev na nepremičnini (76.a člen, splošna ali 

nižja stopnja DDV, storitve na nepremičninah v tujini). 
6. Odbitek DDV in popravki odbitka zaradi spremembe 

namembnosti. 
7. Odgovori na vprašanja ter diskusija. 

 
Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v 
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Predavateljica ima več kot 23 let delovnih izkušenj s področja 
financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem 
podjetju in finančni organizaciji.   
 
Kotizacija:  
− brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: 19.4.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
 
TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA 
VARSTVA (torek, 16.4.2019, ob 17. uri) – DODATEN 
TERMIN!!! 
 
Na pobudo nekaterih članov, razpisujemo dodaten termin tečaja 
in izpita iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. 
 
Čas in kraj tečaja: 
torek, 16. april 2019, ob 17. uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja 
Loka, Spodnji trg 2.  

Vsebina: 
1. del: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
2. del: POŽARNO VARSTVO 
3. del: IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Tečaj in izpit bomo izvedli v sodelovanju z Gregorjem 
Gartnerjem, G VAR, svetovalcem na področju varnosti in 
zdravja pri delu, požarne varnosti in promocije zdravja pri delu.   
 
Kotizacija: 
- Prvi in drugi del sta za člane OOZ Škofja Loka in pri njih 

zaposlene delavce BREZPLAČNA, strošek v celoti 
krije OOZ Škofja Loka!  

- V tretjem delu bo sledilo izpolnjevanje testa. Cena tega 
dela znaša za člane zbornice in pri njih zaposlene delavce 
10 EUR (z DDV)/osebo. 

- Za ostale udeležence, ki niso člani OOZ Škofja Loka, 
znaša strošek za vse tri dele (razen praktičnega) 25 EUR 
(z DDV)/osebo. 

- V cenah ni zajet praktični del izpita za tista delovna 
mesta, kjer je to potrebno, izvajal pa se bo naknadno v 
posamezni obratovalnici, po dogovoru z izvajalcem.  

Rok za prijavo: 12.4.2019.   
 
 
Show and tell dogodek v Lokomotivi: NIK VENE (OD 
IDEJE DO IZVEDBE) (četrtek, 18.4.2019, ob 18. uri) 
 
Coworking Lokomotiva vabi na Show and tell dogodek: OD 
IDEJE DO IZVEDBE. Tokratni gost dogodka bo Škofjeločan 
Nik Vene (NV holderrs). 
 
Čas in kraj dogodka: 
četrtek, 18. april 2019, ob 18. uri v Coworking centru 
Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 
 
Nik Vene, mladi Škofjeločan, podjetnik in direktor lastnega 
podjetja NV Holderrs, bo predstavil svojo poslovno zgodbo, kako 
je prišel do ideje, zakaj se je odločil za financiranje preko 
Kickstarterja, kakšne težave in ovire so ga čakale na poti. 
 
Nikova pot se je začela leta 2014, ko je ugotovil, da mu srajca 
vsakič, ko se usede, zleze iz hlač in začel je iskati čim boljšo 
rešitev. Ker ustreznega produkta ni našel, ga je začel razvijati 
sam. Tako je nastal prvi držalec srajce - T-Holder. Kmalu po tem 
je svojo idejo predstavil širnemu svetu na platformi Kickstarter, 
kjer je zbral dovolj sredstev za izdelavo svojega produkta.   
 
Udeležba je brezplačna, prav tako ni potrebna 
predhodna prijava! 
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Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/.   
Prijave in dodatne informacije: 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). 
 
 
OSTALA IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: USPEŠEN PREVZEM DRUŽINSKEGA 
PODJETJA (četrtek, 30.5.2019, ob 10. uri) 
 
Naj prenos podjetja na mlade ne bo nočna mora, ampak 
investicija v dolgoročno uspešnost družinskega posla. Ni 
ključno, da naslednik zgolj prevzame podjetje, ampak to, da 
uspešno nasledi svoje predhodnike. Naj bodo nasledniki vsaj 
tako uspešni, kot so bili njihovi starši.  
Delavnico bo vodil Uroš Kavs, ustanovitelj Inštituta MoST, 
kjer imajo za seboj že več kot 150 uspešno rešenih primerov 
prenosov družinskih podjetij na naslednike. Inštitut MoST 
pomaga naslednikom, da razvijejo svoj polni potencial in s tem 
razcvet družinskega posla. 
 
Program:  
1. Predstavitev 7 stebrov za uspešen in dolgoročno učinkovit 

prenos podjetja. 
2. Kdaj in na kakšen način najučinkoviteje izvesti prenos ter 

kako doseči pošteno delitev za vse naslednike.  
3. Priprava vsebinskega in časovnega načrta prenosa ter 

personaliziran osnutek pravične delitve premoženja, ki 
zajema želje in voljo vseh družinskih članov.  

 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 30. maj 2019, od 10. do 15. ure, v Industrijski coni 
Trzin.    
 
Kotizacija:  
• 390 EUR + DDV za podjetje, ki je član zbornice (ne glede 

na število družinskih članov), 
• 490 EUR + DDV za podjetje, ki ni član zbornice.  
  
Vabljeni ste tako starši, kot nasledniki oz. celotne družine, saj  
boste pripravili personaliziran vsebinski in terminski plan 
prevzema ter tudi osnutek družinske ustave.  
 
Prijave in dodatne informacije: 
Uroš Kavs, Inštitut MoST, uros@most-institut.eu, www.most-
institut.eu 
 
Delavnica: UPORABA DRUŽBENIH MEDIJEV ZA 
PROMOCIJO V TURIZMU (torek, 9.4., in torek, 
16.4.2019, ob 10. uri) 
 
Razvojna agencija Sora - Turizem Škofja Loka, v okviru projekta 
Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija 
in Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, vabi na delavnico 
Uporaba družbenih medijev za promocijo v turizmu, s 
poudarkom na razvoju in vodenju uspešnih profilov na 
Instagramu in Facebooku. 
 
Čas in kraj delavnice: 
Delavnica bo potekala v dveh delih, in sicer v torek, 9. aprila, 
in v torek, 16. aprila, obakrat od 10. do 13.30 ure v 
Galeriji Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
 

Program: 
1. del: Osnove Instagrama in Facebooka 
Uporaba in uporabniki; Kako je Instagram spremenil turizem; 
Pravila izgradnje uspešnega Instagram in Facebook profila 
2. del: Promocijske strategije in taktike 
Pregled promocijskih taktik; Kako oblikujemo pravo strategijo; 
Povezovanje za večji uspeh; Primeri uspešnih praks; Praktično 
delo na primerih udeležencev 
 
Delavnico bosta izvedla: 
Sanja in Zoran Leban Trojar, ustanovitelja projekta 
@igslovenia, ki že sedem let deluje na Instagramu, Facebooku 
in Twitterju ter je uspešno sodeloval s Turizmom Ljubljana, STO, 
Dolino Soče in drugimi destinacijami.  
 
Udeležba je brezplačna. 
Rok za prijavo: 5.4.2019. 
 
Dodatne informacije in prijave: 
Turizem Škofja Loka, Jana Kuhar, jana.kuhar@visitskofjaloka.si, 
04 517 06 00. 
 
Usposabljanje: POSLOVNA KOMUNIKACIJA V 
ANGLEŠKEM JEZIKU (7.5., 9.5. in 14.5.2019) 
 
Razvojna agencija Sora d.o.o. vabi na usposabljanje v okviru 
projekta SPOT svetovanje Gorenjska. Usposabljane (brez vštetih 
odmorov med predavanji) bo trajalo 10 šolskih ur. Program 
usposabljanja bo na zahtevnostni stopnji A2/B1 po evropski 
jezikovni lestvici (srednješolsko predznanje angleščine).  
 
Čas in kraj usposabljanja: 
torek, 7. maj, ob 17. do 19. ure, četrtek, 9. maj, ob 17. 
do 19. ure ter  torek, 14. maj, od 17. do 20.15 ure  v veliki 
sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja 
Loka. 
 
Iz vsebine usposabljanja: 
- ponovitev osnovnih slovničnih struktur na praktičnih 

primerih, 
- predstavitev sebe, podjetja in dejavnosti podjetja, 
- pisna komunikacija (e-pošta, reklamacije, ponudbe, 

povpraševanje, vabila, dogodki in promocija),  
- govorna komunikacija (telefonski pogovori, vodenje 

sestankov, predstavitve).  
 
Kotizacija: brezplačno za vse udeležence! Projekt je 
sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.  
Rok za prijavo: 23.4.2019. 
 
Dodatne informacije in prijave: 
Razvojna agencija Sora d.o.o., Jana Šifrar,  04 50 60 220, 
jana.sifrar@ra-sora.si
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DAVČNO PODROČJE 
 
SKLEP O DAVČNI IZVRŠBI: KAJ 
SLEDI? (vir: Data d.o.o.) 
 
Ste prejeli sklep o davčni izvršbi in se 
sprašujete, kaj sledi? Davčna izvršba je 
ukrep Finančne uprave RS, ki se ga 
bojijo tako posamezniki kot podjetja in 

podjetniki. Zoper sklep o davčni izvršbi se lahko pritožite. Vendar 
se v tej fazi postopka lahko pritožite le zoper sklep o izvršbi. 
Ne morete torej več izpodbijati izvršilnega naslova (torej 
odločbe). 
 
Sklep o davčni izvršbi in poplačilo 
Običajno dolžnik prejme najprej sklep o davčni izvršbi na svoje 
prejemke ali pa na denarna sredstva. Sklep o izvršbi na vaše 
prejemke bo prejel tudi delodajalec, ki bo moral sklep tudi 
izvršiti. Pri izvršbi na denarna sredstva na banki, pa bo banka 
tista, ki bo izvršila sklep o izvršbi. 
Najprej se torej običajno z davčno izvršbo poseže na dolžnikove 
prejemke ali na dolžnikova denarna sredstva. Če iz tega naslova 
ni poplačila, se poseže na dolžnikove premičnine ali 
nepremičnine. Davčni organ lahko poseže tudi na delež 
družbenika v družbi ali na premoženjske pravice dolžnika ter tudi 
na denarne terjatve dolžnika. 
 
Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke fizične 
osebe in omejitve 
Sklep o izvršbi na dolžnikove denarne prejemke vsebuje tudi 
pojasnilo, do katerega zneska se lahko dolžniku zarubi njegove 
prejemke. Zarubi se mu namreč lahko le toliko, da dolžniku 
ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače. Če dolžnik 
izkaže dolžnost preživljanja družinskega člana ali druge osebe, 
ostane tudi ta znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki 
jo dolžnik preživlja. Ta merila določa Zakon o socialno varstvenih 
prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči. 
Omejitve veljajo za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Če 
nekdo v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih 
mesecev, izvrševalec sklepa upošteva omejitve za vsak 
posamezen mesec. Prav tako rubež ne sme zajeti denarnih 
prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po določilih 159. člena Zakona 
o davčnem postopku. 
 
Kakšne pa so omejitve izvršbe pri samostojnih 
podjetnikih in pravnih osebah? 
Davčna izvršba zoper pravne osebe, samostojne podjetnike in 
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, ima seveda 
druge omejitve. Sklep o davčni izvršbi ne more poseči na stroje, 
orodje in druge delovne priprave, če te stvari dolžnik nujno 
potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prav tako izvršba ni 
možna na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in 
pogonsko gorivo. Vendar le, če ne presegajo količine, potrebne 
za trimesečno povprečno proizvodnjo. A pozor, te omejitve pri 
podjetnikih in pravnih osebah niso absolutne. Če dolžnik 
davka ne plača v šestih mesecih in je bila izvršba v tem 
času neuspešna, se davek lahko izterja tudi iz sredstev, 
s katerimi opravlja dejavnost. 
 
PRIHAJAJO PRVI INFORMATIVNI IZRAČUNI 
DOHODNINE ZA LETO 2018 (vir: Data d.o.o.) 
 
V petek 29. 3. 2019 ali v ponedeljek 1. 4. 2019 so bili odposlani 
prvi informativni izračuni za leto 2018. Dohodninski zavezanci, 
ki ste vključeni v prvi sveženj, boste tako že ta teden prejeli 

informativni izračun dohodnine v poštni nabiralnik. Še prej pa 
bodo informativni izračuni dohodnine vidni na eDavkih. Kot 
običajno, bo drugi sklop informativnih izračunov odposlan do 
konca maja. Običajno so zavezanci, ki uveljavljajo olajšavo 
z vzdrževanimi družinskimi člani, vključeni v drugi 
sklop. 
 
Informativni izračuni dohodnine – potrebno jih je 
pregledati 
Ko boste prejeli izračun dohodnine, bodite pozorni na pravilnost 
podatkov – preverite jih. Za preračun lahko uporabite tudi 
kalkulatorje za izračun dohodnine, ki jih dobite na spletni 
strani data.si v rubriki Računovodstvo. 
 
Kako vložiti ugovor? 
Če se z izračunom ne strinjate, morate v 30-ih dneh od odpreme 
informativnega izračuna, vložiti ugovor. Pozor, ugovor ste dolžni 
vložiti tudi, če se je FURS zmotil v vašo korist! Vsi zavezanci smo 
namreč sami odgovorni za pravilnost naših podatkov. 
Ugovor lahko vložite elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj 
z uporabniškim imenom in geslom preko računalnika, tabličnega 
računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Če se boste 
odločili, da boste ugovor oddali v papirnati obliki, obrazec lahko 
natisnete s Fursove spletne strani ali pa ga prejmete na enem 
izmed finančnih uradov. Na podlagi ugovora vam bo Furs izdal 
dohodninsko odločbo. 
 
Pravilni informativni izračuni dohodnine 
V kolikor se z izračunom strinjate, ta po poteku roka za ugovor 
samodejno postane odločba. To pomeni, da boste morali v 
ustreznem roku le še doplačati morebitno premalo plačano 
dohodnino oziroma boste preveč plačano dohodnino prejeli na 
bančni račun. 
 
FURS OPOMINJA NA PLAČILA OBVEZNOSTI MED 
VELIKONOČNIMI PRAZNIKI 
 
Med velikonočnimi prazniki plačilni promet vsako leto miruje. 
Zato je Finančna uprava RS opozorila, da se obveznosti, ki 
zapadejo v petek, 19. aprila, ne prenesejo na naslednji 
delovni dan. Te bodo pravočasno poravnane le, če bodo 
plačane v četrtek, 18. aprila. 
Banke in hranilnice v času velikonočnih praznikov ne izvajajo 
medbančnega plačilnega prometa, ker takrat evropski plačilni 
sistem Target 2 ne deluje. Ta bo letos miroval v petek, 19. 
aprila, ko je v večini držav EU že praznični dan, in v ponedeljek, 
22. aprila. Oba dneva bo zaprta tudi Ljubljanska borza. 
 
V VELJAVI DAJATEV ZA ODJAVLJENO VOZILO 
 
Od 1. aprila 2019 naprej je treba za odjavljeno vozilo plačati 
posebno dajatev, katere namen je zmanjšanje števila 
odsluženih vozil v naravi. Plačevanje bo obvezno za tiste lastnike 
vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne 
bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo 
pooblaščenim izvajalcem.  
 
Obveznost plačila dajatve bo prvič nastala po enem letu od 
odjave vozila, plačuje pa se 10 let vsako leto na datum 
odjave. Dajatev se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, 
tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do 
vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Ne bo pa veljala 
za vozila s statusom starodobnega vozila.
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JAVNI POZIVI IN RAZPISI 
 
Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev v 
Sloveniji do konca leta 2019? 
 
Do konca leta je na področju nepovratnih sredstev predvidenih 
več javnih razpisov. Vedno pomembnejša je vsebina 
projektov, hkrati pa je pri večini razpisov pomembno tudi 
obstoječe poslovanje podjetij. Ko razmišljate o nepovratnih 
sredstvih, je tako vedno potrebno najprej preveriti osnovne 
pogoje ter nato izračunati točke ter s tem oceniti, če je 
prijava na razpis smiselna.  
 
V letu 2019 bo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo na voljo gospodarstvu 249,2 mio EUR razvojnih 
spodbud (od tega 150,9 mio EUR iz naslova razpisov, ki jih bo 
ministrstvo objavil v letu 2019 ter 98,3 mio EUR iz naslova 
razpisov, ki so bili objavljeni v preteklih letih in imajo predpisane 
roke za oddajo vlog v letu 2019). 
 
Z nepovratnimi sredstvi bo ministrstvo v skupnem znesku 
211,9 mio EUR v letu 2019 spodbujalo naslednja področja: 
- Podjetništvo v znesku 21,3 mio EUR 
- Tehnologija in RRI v znesku 24,6 mio EUR 
- Internacionalizacija v znesku 13,0 mio EUR 
- Digitalizacija v znesku 12,0 mio EUR 
- Les v znesku 16,6 mio EUR 
- Regionalni razvoj v znesku 108,0  mio EUR 
- Socialno podjetništvo v znesku 2,5 mio EUR 
- Turizem v znesku 13,9 mio EUR. 
S povratnimi sredstvi bo ministrstvo v skupnem znesku 37,3 
mio EUR v letu 2019 spodbujalo: 
- Regionalni razvoj na podlagi Zakona o financiranju občin, v 

vrednosti 33,0 mio EUR  
- Začetne podjetniške projekte na problemskih območjih z 

visoko brezposelnostjo z ugodnimi razvojnimi posojili preko 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada v vrednosti 4,3 
mio EUR. 

 
V letu 2019 bodo gospodarstvu na voljo tudi dodatna 
povratna sredstva, ki bodo na voljo preko SID banke  
https://www.sid.si/, njenih finančnih posrednikov, 
Slovenskega podjetniškega sklada 
https://podjetniskisklad.si/sl/ ter Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada http://www.regionalnisklad.si/ 
 

 
 
Aktualne podjetniške razpise najdete tudi na spletni strani: 
https://data.si/javni-razpisi-za-podjetja/ 
 
Aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
 
Izkoristite možnosti, ki vam jih ponuja ZRSZ s svojimi aktualnimi 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja na področju usposabljanja 
in izobraževanja ter spodbud za zaposlovanje (subvencije). 
Seznam ukrepov najdete na naši spletni strani: www.ooz-
skofjaloka.si. 

 
Deset milijonov za fotovoltaiko 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 19/2019 
dne 29.3.2019 objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in 
postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z 
izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022.  
Za sofinanciranje je v štiriletnem obdobju na voljo 10 milijonov 
evrov, do sredstev pa so upravičeni podjetja, samostojni 
podjetniki in zadruge. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za 
proizvodnjo elektrike z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi 
nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z 
elektriko ter hranilnikov energije.  
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje 
do 25. 9. 2020. 

 

AKTUALNO 
 
Vlada potrdila predloga novel zakonov za razbremenitev 
regresa že v letu 2019 (vir: www.racunovodja.com) 
 
Vlada je na svoji 25. redni seji, ki je potekala 28. 3. 2019, 
določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Predlog novele Zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno 
osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni 
dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, 
določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene 
akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci 
regrese že izplačali. Ob tem vlada poudarja, da je do 
uveljavitve obeh novel pri izplačilu regresa treba 
akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost 
obračunati in plačati po veljavni zakonodaji. Po sprejetju 
v državnem zboru in uveljavitvi obeh novel pa bodo predlagane 
spremembe za leto 2019 veljale za vsa izplačila regresa za letni 

dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred tem že prejeli regres, bodo 
upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. 
Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in 
sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega 
vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa 
delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od 
vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila nima 
neporavnanih davčnih obveznosti. 
 
Suspenz pogodbe o zaposlitvi – kaj pomeni in kdaj pride 
v poštev? (vir: Data d.o.o.) 
 
Kaj pomeni suspenz pogodbe o zaposlitvi? 
Suspenz pogodbe o zaposlitvi pomeni, da se pravice in 
obveznosti pogodbenih strank določen čas ne izvršujejo. Med 
suspenzom tako mirujejo pogodbene in druge pravice ter 
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obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na 
opravljanje dela. 
Sama pogodba o zaposlitvi zaradi suspenza ne preneha veljati. 
Suspenz pogodbe pa traja dokler ne prenehajo okoliščine, zaradi 
katerih je do suspenza prišlo. 
 
V katerih primerih pride do suspenza pogodbe o 
zaposlitvi?  
Razloge za suspenz pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o 
delovnih razmerjih v členu 53. 
Suspenz pogodbe o zaposlitvi je tako mogoč v primerih, ko 
delavec začasno preneha opravljati delo zaradi: 
 
- prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, 

varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, 
zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali 
manj, 

- obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka, 
- opravljanja nadomestne civilne službe oziroma 

usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi 
policije, 

- vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave 
Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter 
poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite, 

- drugih primerov, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba 
ali pogodba o zaposlitvi. 

V navedenih primerih pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in 
je delodajalec ne sme odpovedati. Edini izjemi sta, če so 
podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za 
prenehanje delodajalca. 
 
Dogovor med delavcem in delodajalcem  
Suspenz pogodbe je mogoč tudi na podlagi dogovora med 
delavcem in delodajalcem. V praksi do takšnega dogovora 
najpogosteje pride zaradi daljšega izobraževanja delavca. 
Dogovor o suspenzu pogodbe pa je sicer mogoč tudi zaradi 
ostalih okoliščin, ki delavcu začasno preprečujejo opravljanje 
dela. 
 
Prenehanje suspenza pogodbe o zaposlitvi  
Po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe, se ima delavec 
pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni. S 
tem dnem suspenz pogodbe preneha. Če se delavec v 
predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je 
izrečena izredna odpoved, traja suspenz pogodbe do začetka 
učinkovanja izredne odpovedi. 
 
Kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? 
(vir: Data d.o.o.) 
 
Se sprašujete kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni 
dopust? Predvidevamo, da ste sicer že izpolnili svoje 
obveznosti do 31. marca, ko je bil rok, da ste delodajalci 
delavce pisno obvestili o odmeri letnega dopusta za 
tekoče koledarsko leto, kljub temu pa verjetno ne bo odveč 
dodatno pojasnilo glede odrejanja kolektivnega dopusta.  
 
Pri odmeri dopusta je potrebno upoštevati relevantne predpise. 
V prvi vrsti je to Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa 
minimalno trajanje in način izrabe letnega dopusta. Poleg 
navedenega zakonskega predpisa je pri odmeri potrebno 
upoštevati tudi določbe kolektivne pogodbe in morebitnih 
internih aktov delodajalca. 
 

Kako pa je z izrabo letnega dopusta in ali delodajalec 
lahko odredi kolektivni dopust? 
Zakon določa, da se dopust izrablja upoštevaje potrebe 
delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca 
ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. 
 
Kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? 
Delavec tako v prvi vrsti izrablja dopust na podlagi dogovora z 
delodajalcem. Stranki sta pri tem dolžni na eni strani upoštevati 
potrebe delavca in na drugi potrebe delodajalca oziroma 
delovnega procesa. Ne delavec in ne delodajalec tako ne moreta 
povsem samovoljno določati, kdaj bo delavec izrabil letni 
dopust. 
V skladu z zakonom ima tako delavec pravico izrabiti samo en 
dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. O tem 
je dolžan obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Po 
drugi strani pa zakonsko tudi ni izrecno opredeljena pravica 
delodajalca, da lahko delavcem sam odredi kolektivni dopust. 
Odgovor je tako potrebno poiskati s smiselno uporabo drugih 
zakonskih določb. 
 
Letni razpored delovnega časa 
ZDR-1 tako v 147. členu določa, da delodajalec pred začetkom 
koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored 
delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri 
delodajalcu. Z letnim razporedom delovnega časa se določi 
delovni čas vseh zaposlenih delavcev pri delodajalcu. V 
razporedu se za posamezno leto konkretno določi, kateri dnevi 
v letu so delovni in na katere dneve v letu se pri delodajalcu ne 
dela. V tem delu se lahko tudi določi, kdaj bo organiziran 
kolektivni dopust pri delodajalcu. 
Letna razporeditev delovnega časa je za delavce bistvenega 
pomena, saj si na tej podlagi lahko organizirajo svoj prosti čas, 
družinske obveznosti in ostale dejavnosti. Zaradi navedenega 
zakon izrecno določa, da morajo biti o razporedu delovnega časa 
obveščeni, in sicer še pred začetkom vsakega koledarskega 
oziroma poslovnega leta. 
Delodajalci, ki planirajo organizacijo kolektivnega dopusta, 
bi tako morali tega predvideti oziroma določiti že v letnem 
razporedu delovnega časa. 
 
Odmera letnega dopusta 
 
Opozarjamo! Delodajalec je dolžan delavce najkasneje 
do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za 
tekoče koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust 
ustrezno odmeriti. Iz obvestila mora biti razviden tako 
osnovni dopust, kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo 
delavcu. 
 
Za delavce, ki v posameznem koledarskem letu ne bodo 
zaposleni polnih 12 mesecev, je potrebno ustrezno izračunati 
tudi sorazmerni del dopusta. 
 
Opustitev obveznosti odmere letnega dopusta je opredeljena 
kot prekršek. Zakon tako predpisuje globo v višini od 750 do 
2.000 EUR za večje delodajalce, ki te obveznosti ne izpolnijo. 
Za manjše delodajalce je ta nekoliko nižja in lahko znaša od 
200 do 1.000 EUR. 
 
Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? 
Pokličite na 04 50 60 200! 
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) vljudno vabi, da si rezervirajte čas v petek, 10. maja 2019, ob 11. uri, ko bodo v 
Hotelu Slovenija v Portorožu predstavljene Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 na tradicionalnem, že 17. Forumu obrti in 
podjetništva. Med udeleženci bodo poleg predstavnikov OZS ministri, državni sekretarji, poslanci, državni svetniki, predstavniki 
domačih in tujih partnerskih organizacij ter obrtniki in podjetniki.   
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da vašo udeležbo sporočite na tel.: 01 58 30 501, na e-naslov: urad.predsednika@ozs.si ali se 
prijavite preko spletne strani www.ozs.si (rubrika: Dogodki).  Udeležba za člane OZS je brezplačna!  
 
KRATKA OBVESTILA 

Potrebujete pogodbo o zaposlitvi za mobilne delavce in 
pa delavce, ki jih napotujete na delo v tujini? 
Na OOZ Škofja Loka nudimo pomoč pri oblikovanju pogodbe o 
zaposlitvi delavca po ugodnih cenah. Pomagamo vam tudi pri 
sestavi pogodbe o zaposlitvi mobilnega delavca (npr. 
voznika) in pa delavca, ki ga napotujete na delo v tujino.  
Poskrbimo tudi za prevod v nemški jezik. Pokličite nas, pomagali 
in svetovali vam bomo! 
 
Novost na OOZ Škofja Loka!  
Na zbornici vam lahko pomagamo pri pripravi in oddaji vloge za 
pridobitev/prekinitev potrdila A1 za napotene delavce. 
Za več informacij pokličite 04 50 60 200! 
 
Ste s.p. in iščete dodaten zaslužek?  
Na zbornici razpolagamo s podatki drugih obratovalnic, ki iščejo 
zunanje sodelavce. Pokličite 04 50 60 200! 
 

 
Proda se zazidljivo, komunalno urejeno zemljišče. Nahaja 
se v Starem dvoru v Škofji Loki poleg Klinike Loka. Velikost 
zemljišča znaša 1.000 m2. Info: 040 299 578. 
 
 
 
 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko 
spremljate: 
 
• na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in  
• na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri - oddaja 

Obrtno-podjetniški utrip. 
 

 
 
NE POZABITE! Ponovno je potrebno oddati vloge za uveljavljanje popusta pri Telekomu 
Slovenije!!!  
 
Podaljšanje je obvezno za vse, ki želijo uveljaviti popust (poslovna ali osebna kartica). Vloga se nahaja na spletni strani 
Telekoma (www.telekom.si) v rubriki Podpora/obrazci. Vlogi je potrebno priložiti še kopijo kartice Mozaik podjetnih. Popust je sicer 
prikazan na mesečnem računu. 
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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 1.3.2019 dalje znaša 941,67 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2019 dalje znaša: 886,63 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 35,05 EUR  (sprememba velja s 1.4.2019!) 

Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek 
plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. 

→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 35,53 EUR  (sprememba velja s 1.1.2019!) 

 

 
 
 

 

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

1.008,93 5.885,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.681,55

85 % PP** 3,5 PP***

1.429,32 5.885,43

1.681,55

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

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

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 348,03 1.433,10

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

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

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

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 192,24 791,58

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

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

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,86 11,78

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

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

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,86 11,77

Skupaj drugi prisp. 5,72 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 545,99 2.248,23

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

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. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


