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IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: POROČANJE O ODPADNI EMBALAŽI IN 
ODPADKIH V OBRATOVALNICAH (sreda, 13.3.2019, ob 
16. uri) 
 
Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za 
podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno 
skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih 
izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke 
količine.  
Na seminarju bomo pogledali tudi katere so obveznosti 
povzročiteljev odpadkov, kakšno dokumentacijo 
moramo imeti in kako pripraviti letno poročilo o 
ravnanju z odpadki za preteklo leto 2018, ki ga je ravno 
tako potrebno oddati najkasneje do 31.3.2018. 
 

Vsebina: 
 
- Obveznosti glede vpisa v evidenco pri Agenciji RS za okolje, 

vodenje evidenc o embalaži in poročanje o dajanju 
embalaže na trg. 

- Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov 
glede na vrsto nastalih odpadkov (pravilno rokovanje, 
začasno shranjevanje, vodenje evidenc, izdelava potrebne 
dokumentacije, poročanje, pooblastila zbiralcem oz. 
predelovalcem za izpolnjevanje elektronskega evidenčnega 
lista, samostojno izpolnjevanje elektronskih evidenčnih 
listov, razlike med komunalnimi odpadki in odpadki iz 
dejavnosti). 

- Kdaj lahko odpadek prodamo trgovcu in pod kakšnimi 
pogoji?  

Termin Dogodek

13.03.2019 Seminar: Poročanje o odpadni embalaži in nastalih odpadkih v obratovalnicah

15.-18.03.2019 Strokovna ekskurzija lesarjev v Romunijo - PRIJAVE SO ZAKLJUČENE!

16.03.2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

19.03.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva 

01.-02.04.2019 Usposabljanje iz prve pomoči (1. skupina)

03.-04.04.2019 Usposabljanje iz prve pomoči (2. skupina)

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

24.04.2019 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

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

30.08.-01.09.2019 Izlet: Švica - vožnja z vlakom Bernina express
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- Napake, ki jih inšpektorji ugotavljajo na terenu in kako se 
jim izogniti (rokovanje z nevarnimi odpadki, označevanje 
nevarnih odpadkov, izbira zbiralca oziroma obdelovalca). 

- Priprava Letnega poročila o nastajanju odpadkov v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih.  

- Druga poročila, ki jih je potrebno posredovati na ARSO do 
konca marca (F-plini ipd.). 

- Vprašanja in odgovori. 
 
Čas in kraj delavnice: 
sreda, 13. marec 2019, ob 16. uri v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Predavala bo: mag. Katarina Železnik Logar, 
dipl.san.inž., IVD Maribor. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 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.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 12.3.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Naj vas spomnimo!!!  
Do 31.3.2019 morajo podjetja in samostojni podjetniki - 
embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in 
pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v 
Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet 
za leto 2018. Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo 
odgovorili na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej 
temi.  
Nudimo pa vam tudi pomoč pri oddaji poročil o nastalih 
odpadkih! 
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
(sobota, 16.3., ob 7. uri) 
 
V sodelovanju z OZS organiziramo usposabljanje voznikov po 
programu za leto 2019 (Koda 95).  
 
Čas in kraj delavnice: 
sobota, 16. marec 2019, ob 7. uri, o točni lokaciji bodo 
prijavljeni posebej obveščeni.  
 
Kotizacija:  
− 21 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 21 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-

podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 50 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest. 
Usposabljanje bomo ponovili še 16.11.2019. 
 
TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA 
VARSTVA (torek, 19.3.2019, ob 17. uri) – še nekaj 
prostih mest! 
 
Na pobudo nekaterih članov, zbiramo interesente za tečaj in izpit 
iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva, na voljo 
imamo še nekaj prostih mest. 
 
Čas in kraj tečaja: 
torek, 19. marec 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: 13.3.2019.   
 
 
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI  
(1.-2. ter 3.-4.4.2019) 
 
Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 
56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi 
za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), 
morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki 
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en 
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. To prav tako 
velja za terensko delo.  
To pomeni, da je delodajalec v primerih, ko ima delavce 
na različnih lokacijah istočasno (npr. gradbinec, ki ima 
odprtih več delovišč naenkrat), dolžan zagotoviti, da je 
na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve 
pomoči.  
S sedanjo pravno ureditvijo je pooblastilo za usposabljanje za 
prvo pomoč z zakonom podeljeno Rdečemu križu Slovenije, zato 
ga bomo izvedli v sodelovanju z Območnim združenjem Škofja 
Loka. 
 
Čas in kraj usposabljanja: 
od 16. do 19. ure v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji 
trg 2a: 
1. skupina: 1. in 2. april 2019 
2. skupina: 3. in 4. april 2019  
 
Program: 
1. teoretični del v obliki predavanja, 
2. praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti 

nudenja prve pomoči,  
3. preizkus znanja v obliki pisnega testa.  
 
Kotizacija:  
− 75 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 87,50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 25.3.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
Želeli bi vas še opozoriti, da morajo delavci, določeni za izvajanje 
prve pomoči na delovnem mestu, izpit iz prve pomoči opraviti 
vsakih pet let! 
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Delavnica: ODNOSI Z MEDIJI – »ČE TE NI V MEDIJIH, 
TE NI!« (četrtek, 11.4., ob 17. uri) 
 
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 
 

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. 
 
Delavnica Inšpektorata RS za delo  
(petek, 15.3.2019, ob 11. uri) 
 
Projektna enota Inšpektorata RS za delo (IRSD) vabi na 
delavnico z naslovom: Zagotavljanje dostojnega dela 
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, 
z namenom preprečevanja delovnih sporov.  
 
Čas in kraj delavnice: 
petek, 15. marec 2019, od 11.00 do 14.00 ure v veliki sejni 
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. 
Če imate težave z razumevanjem vaših obveznosti na področju 
varnosti in zdravja pri delu in ne veste, kako bi se učinkovito 
pogovarjali z zunanjimi strokovnimi delavci, potem je to odlična 
priložnost za vas, da dobite brezplačne informacije za 
omenjeno področje. Na delavnici se bo obravnavala: 
− problematika preventivnih zdravstvenih pregledov 

ter  
− izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in 

izdelava. 
 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Prijave in dodatne informacije: Inšpektorat RS za delo, tel.: 
01 320 53 87, po e-pošti na naslov projekt.irsd@gov.si (navedite 
ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum 
delavnice). 

 
 
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). 

 
 

Sporočilo Direktorata za okolje z dne 5.3.2019 (Op: navajamo ga v celoti): 
 
Zadeva: Odziv na prispevek v oddaji 24 ur (POP TV) »Obrtniki brez sekretarja, V Sloveniji mora frizer stehtati 
postrižene lase in o tem poročati Agenciji za okolje« 
 
V oddaji 24 ur na POP TV, 4. 3. 2019, je novinar Miha Kranjc v prispevku »Obrtniki brez sekretarja, V Sloveniji mora frizer stehtati 
postrižene lase in o tem poročati Agenciji za okolje« navedel izjavo, da morajo frizerski saloni »poročati o tem koliko kilogramov las 
odvržejo v smeti« ter da »gre za absurd, ki se je prikradel v uredbo o poročanju o odpadni embalaži in takih težav je ogromno, pravijo 
na obrtni zbornici«.  
 
Navedene izjave niso resnične, so zavajajoče in so povzročile nemalo ogorčenja med obrtniki. Dejstvo je, da frizerjem 
ni treba tehtati postriženih las. O količini zavrženih las ne poročajo Agenciji RS za okolje. Niti v Uredbi o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo, niti v nobenem drugem predpisu, ki ureja odpadke, ni nobene določbe, ki bi določala tehtanje in poročanje o 
zavrženih postriženih laseh. Frizerji postrižene lase odvržejo med mešane komunalne odpadke, te pa morajo obvezno prepuščati zbiralcu 
odpadkov - izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (komunalno podjetje). O prepuščenih 
mešanih komunalnih odpadkih jim ni treba poročati Agenciji RS za okolje. Uredba o odpadkih namreč med drugim določa (28. člen), 
da noben izvirni povzročitelj odpadkov ne poroča o odpadkih, ki jih mora obvezno prepuščati zbiralcu odpadkov. 
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Strokovna ekskurzija: OBISK SEJMA BAUMA 2019 (12.-13. april 2019) 
 
Sekcija gradbenikov pri OOZ Škofja Loka organizira 2-dnevno strokovno ekskurzijo 12. in 13. aprila, v sklopu programa pa bomo 
obiskali tudi sejem BAUMA 2019 v Münchnu. Gre za vodilni sejem gradbene mehanizacije in materialov, rudarskih strojev in 
gradbenih vozil, razstavljavci pa se predstavljajo v vsebinskih sklopih: 
- vse za gradbišče, 
- rudarstvo, pridobivanje in predelava surovin, 
- proizvodnja gradbenih materialov, 
- dobavitelji in storitve.  
 
PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE: 
1. dan, 12. april 2019:  
Odhod iz Škofje Loke ob 7. uri, sledila bo vožnja proti Nemčiji. Naš prvi ogled bo potekal v Bischofshofnu, kjer is bomo ogledali leta 
1947 zgrajeno skakalnico, ki vsako leto v začetku januarja gosti zaključek prestižne novoletne turneje smučarjev skakalcev. Sledila 
bo kratka vožnja do Gradu Hohenwerfen, ki velja za enega najlepših avstrijskih gradov. Zgrajen je bil z namenom, da bi sovražnikom 
zaprl pot čez prelaz Lyueg blizu mesta Werfen. V letu 1931 je bil grad popolnoma uničen zaradi požara in kasneje, v času nacizma, 
uporabljen kot prostor za vojaške treninge. V letu 1987 je bil obnovljen in od takrat velja za turistično atrakcijo. Na grad se bomo podali 
z vzpenjačo. Po ogledu bomo nadaljevali z vožnjo do letališča Salzburg, kjer si bomo ogledali Red Bull Hangar-7. Gre za stavbo, 
zgrajeno iz 1200 ton jekla, 380 ton stekla in kar 1754 steklenih plošč, v njej pa se nahajajo zgodovinska letala »TheFlyingBulls« in 
zbirka dirkalnih avtomobilov Formule 1. Sledila bo še kratka vožnja do hotela in namestitev ter večerja v restavraciji Gablerbräu. 
2. dan, 13. april 2019:  
Po zgodnjem zajtrku bo sledila vožnja proti Münchnu, kjer si bomo ogledali sejem Bauma. V poznih popoldanskih urah bomo zapustili 
sejem in se odpeljali proti Salzburgu, kjer nas bo čakala večerja v restavraciji Die Pflegerbrücke, nato pa sledi še vožnja proti domu. 
 
Polna cena znaša: 200 EUR/osebo 
Za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce, znaša cena: 130 EUR/osebo. 
V ceni je že upoštevano sofinanciranje strokovnih sekcij pri OOZ Škofja Loka.  
 
Cena vključuje: 
- prevoz s turističnim avtobusom, odhod iz Škofje Loke oz. po dogovoru, 
- zunanje oglede po programu, 
- vstopnino za Grad Hohenwerfen, 
- vstopnino za sejem Bauma, 
- 2x večerjo (brez pijače), 
- prenočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu Hofwirt 3* v Salzburgu, Avstrija,  
- vodenje, 
- organizacijo strokovne ekskurzije in ddv. 
 
Način plačila: 
- akontacija 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika na osnovi izstavljenega računa s strani OOZ Škofja Loka. 
 
Rok za prijavo: 25.3.2019! 
Prijavnico najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si! 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200, e-pošta ooz.sk.loka@siol.net 
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VPIS V IMENIK VODIJ DEL!  
POJASNILO ZA VSE, KI SE UKVARJATE Z GRADBENO DEJAVNOSTJO!!! 
 
Glede na množico nejasnosti in vprašanj 
v zvezi z vpisom v imenik vodij del, je 
Janko Rozman iz OZS pripravil 
povzetek najpomembnejših 
informacij. 
 

V imenik se ni potrebno vpisati izvajalcem zaključnih 
gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene 
zahteve za objekte (15. člen Gradbenega zakona). Iz nabora 
zaključnih gradbenih del (glejte SKD 43.3 zaključna gradbena 
dela), so bila že v obrazložitvi k gradbenemu zakonu izvzeta 
fasaderska dela – toplotno izolacijske fasade. Torej: 
izvajalci toplotno izolacijskih fasad se morate vpisati v 
imenik vodij del in izpolnjevati druge pogoje 
(zavarovanje odgovornosti). 
 
Zelo na meji pa so tudi vsi drugi, ki vgrajujete toplotne in zvočne 
izolacije ter vsi, ki izvajate požarno zaščitne ukrepe. Priporočilo 
g. Rozmana je, da se tudi taki vpišete v imenik vodij del in 
uredite zavarovanje odgovornosti.  
 
Izvajalci vseh drugih del na gradbenih objektih se 
obvezno vpišete v imenik vodij del in si uredite 
zavarovanje odgovornosti. 
 
Za vse ki imate obrtno dovoljenje (to je zelo velika večina) 
je najpreprosteje, da se v imenik vodij del vpišete na OZS kot 
nosilec dejavnosti iz svojega obrtnega dovoljenja. Enako 
velja za vaše zaposlene, če sami lastniki niste nosilci dejavnosti.  
 
Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo vpisa v imenik 
vodij del je 31. 5. 2020,  vendar nikakor ne čakajte na ta 
datum. Vpis zelo velikega števila v zadnjem mesecu ali dveh bo 
fizično težko izvedljiv. Prav tako nekateri investitorji že zdaj 
zahtevajo vpis v imenik vodij del, ko iščejo izvajalca. Zahteva je 
popolnoma legitimna in investitorji se lahko tudi na podlagi vpisa 
odločajo komu bodo oddali dela. 
 
Z vpisom v imenik vodij del na OZS kot nosilec 
dejavnosti, izvajalec lahko izvaja vsa vzdrževalna dela s 
svojega področja registracije oz. obrtnega dovoljenja. 
Prav tako naj bi tako vpisani izvajalci lahko izvajali dela kot 
podizvajalci posameznih del na gradbenih objektih. 
Glavni izvajalec, ki ne želi prevzeti odgovornosti svojih 
podizvajalcev, seveda lahko od podizvajalcev zahteva, da 
izpolnjujejo pogoje, vendar je to stvar dogovora. 
 
Kadar izvajalec izvaja (posamezna) dela na novogradnji, pa 
mora imeti zaposlenega vodjo del, ki ima opravljenega 
enega od IZPITOV (mojstrski, delovodski, strokovni). To 
ni novost tega novega Gradbenega zakona, vsi ti izpiti se 
opravljajo že desetletja (še najmanj časa mojstrski, ki so se 
pričeli izvajati okrog leta 2000). Novost Gradbenega zakona iz 
leta 2018 je to, da se mojstri, delovodje in tehniki ter tudi nosilci 
dejavnosti vpisujejo v imenike vodij del, inženirji so se v imenike 
vpisovali že po stari zakonodaji.  
 
Kako je z opravljanjem vseh teh izpitov, izveste na spletnih 
straneh, kjer so tudi obrazci za prijavo: 
• mojstrski izpit: 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnic
enter/Mojstrskiizpiti.aspx 

• delovodski izpit: 
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_g
radbenega_materiala/vsebina/Imenik-vodij-del 

• strokovni izpit:  
http://www.izs.si/strokovni-izpiti/navodila-za-prijavo-k-
izpitu-2/ 

 
Strokovni izpiti se opravljajo za tri strokovna področja gradenj 
(gradbeništvo, strojništvo (strojne inštalacije), elektro). Osnovni 
pogoj je dokončana V. ali višja stopnja izobrazbe na željenem 
področju in najmanj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem del na 
tem strokovnem področju (torej tehniki in inženirji, vsak na 
svojem strokovnem področju). Prehod med strokami ni možen 
(primer: gradbeni inženir ne more opraviti strokovnega izpita za 
vodenje strojnih inštalacij ipd). 
 
Po opravljenem izpitu, se vodja del vpiše v imenik na zbornici, 
kjer je opravljal izpit: 
− na OZS: mojstri (če je vodja del že vpisan kot nosilec 

dejavnosti, svojo vlogo samo dopolni, sicer se vpiše na 
novo) 

− na GZS: gradbeni delovodje in delovodje s področja elektro 
dejavnosti 

− na IZS: tehniki in inženirji 
 
POZOR! Mojstri, delovodje in tehniki s strokovnim 
izpitom so lahko samo vodje posameznih del (vsak s 
svojega strokovnega področja) in gradnjo celotnih 
nezahtevnih objektov. To ni novost tega zakona, tako je 
veljalo že po stari zakonodaji, več desetletij, za mojstre in 
delovodje pa od leta 2003 naprej. Inženirji pa so lahko vodje del 
za celotne objekte.  
 
Skrajni rok za ureditev vpisa v imenik vodij del je 31. 5. 
2020, do tega datuma se vodenje del na gradbenih objektih 
ureja po stari zakonodaji (Zakon o graditvi objektov ZGO-1). To 
prehodno obdobje velja samo za izvajalce, ki so že 
poslovali pred 1.6. 2018. Za tiste, ki so poslovanje pričeli 
kasneje, ni prehodnega obdobja in morajo pogoje 
izpolnjevati takoj.  
 
Prav tako morajo VSI izvajalci že sedaj, tudi v prehodnem 
obdobju, izpolnjevati zavarovanje odgovornosti iz svoje 
dejavnosti, saj tudi to ni novo določilo, ki bi ga prinesel novi 
Gradbeni zakon, ampak velja po stari gradbeni zakonodaji že od 
leta 2003.  
 
V primeru, da bo izvajalec po 1. 6. 2020 prevzemal v izvedbo 
celotne objekte ali pretežni del teh objektov (poleg svojih 
osnovnih del še druge vrste del), pa mora takšen izvajalec 
zaposlovati (ali izpolnjevati sam): 
− pri manj zahtevnih objektih – inženir vsaj VI. stopnje z 

opravljenim strokovnim izpitom in vpisom v imenik vodij del 
na IZS 

− pri zahtevnih objektih – pooblaščeni inženir 
 
Enostanovanjske hiše so že manj zahtevni objekti. Če 
potrebujete podatek o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost in vrsto objektov ter tudi podatek kaj vse 
spada med vzdrževalna dela, si to lahko pogledate v Uredbi 
o razvrščanju objektov (https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1900) ter v prilogah k tej uredbi 
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(priloga 1 je obširen seznam vseh vrst objektov, priloga 2 pa je 
seznam vzdrževalnih del).  
Tudi ta uredba ni nič novega, samo nekoliko je spremenjena in 
dopolnjena, veljala je že v prejšnjih obdobjih pri vseh zakonih s 
področja graditve objektov.  

Predlagamo, da vlogo z dokazili dostavite na OOZ Škofja 
Loka, kjer bomo dokumentacijo pregledali in vas 
opozorili na morebitne pomanjkljivosti. Vlogo najdete 
na naši spletni strani, lahko pa nas pokličete in pošljemo 
vam jo po e-pošti. 

 
 

Vabilo: ŠVICA – VOŽNJA Z VLAKOM BERNINA EXPRESS 
(30. 8. – 1. 9. 2019) 

 

Na pobudo članov, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Potovalno agencijo 
Alpetour organizira izlet v Švico. Izlet je namenjen vsem članom 
zbornice, ne glede na sekcijo! 
 
Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih potnikov, 
smučarjev in pohodnikov. Izjemno lepa pokrajina, visoki 
gorski masivi, jezera in reke, slapovi in čudovita stara mestna jedra. Vse to je 
Švica. Njena raznolikost je njena odlika, vsaka dolina je svet zase, vsako 
jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je oblikovana po drugačnem 
navdihu. 
 

PROGRAM: 
1. dan: petek, 30. avgust: 
Odhod v jutranjih urah in vožnja proti Benetkam, Veroni, mimo 
Gardskega jezera do Brescie, kjer bomo zapustili avtocesto in se 
podali do slikovitega jezera Iseo ali Sebino, šestega 
največjega italijanskega jezera. Krasi ga največji evropski 
jezerski otok, Montisola. Jezero je stičišče alpskega severa in 
mediteranskega juga. Blaga klima je omogočala naselitev 
ljudstev že v prazgodovini, pokazatelji so ostanki številnih 
gradov, cerkva, samostanov, meščanskih vil in palač. Postanek 
bomo naredili v slikoviti vasici Iseo. V nadaljevanju se bomo 
odpeljali do mesteca Sulzano in se sprehodili po jezeru. 
Predvidoma konec meseca junija bo umetnik Christo na jezero 
postavil plavajočo peš pot, ki bo povezovala otok s celino. 
Prosto za sprehod. 
Z vožnjo bomo nadaljevali ob jezeru in po dolini Camonica, ki 
je uvrščena na seznam dediščine UNESCO. Dolina slovi po 
risbah, ki so jih tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na različne 
načine vrezovali na gladke skalne površine, prikazujejo pa 
dogodke iz vsakdanjega življenja. Krajši postanek in možen 
ogled. Nadaljevali bomo proti švicarski meji, se namestili v 
hotelu, kjer bo večerja in prenočitev. 
2. dan: sobota, 31. avgust: 
Po zajtrku bomo vstopili na vlak in se odpeljali v Švico. Vozili 
se bomo po slavni progi Bernina express, ki je uvrščena na 
Unescov seznam. Celotna trasa proge je edinstvena. Povezuje 
mesta Tirano, St. Moritz, Davos in Chur. Vožnja traja 
približno 4 ure in vodi čez 196 mostov, skozi 55 tunelov, čez 
gorski prelaz Bernina, najvišjo točko pa doseže na postaji 
Ospizio Bernina na višini 2253 m, blizu vrha Piz Bernina, ki je s 

4049 m najvišji vrh Vzhodnih Alp. Doživetja, razgledi in narava, 
ki jo bomo srečevali na naši poti, so edinstveni! Peljali se bomo 
le po delu trase, izstopili bomo v St. Moritzu, mondenemu 
turističnemu središču. Sprehodili se bomo po mestu, imeli 
prosto, nato bomo nadaljevali proti mestu Chur, ki je 
najstarejše švicarsko mesto in sedež kantona (pokrajine) 
Graubünden. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru, 
mimo mogočne romanske katedrale, cerkve Sv. Mihaela in 
številnih meščanskih stavb. Sledila bo vožnja v hotel, večerja in 
prenočitev. 
3. dan: nedelja, 1. september: 
Po zajtrku se bomo odpeljali na območje San Bernardina in 
nadaljevali z vožnjo proti jugu, kjer si bomo ogledali Bellinzon, 
najbolj italijansko mesto v Švici. Dolga stoletja so se v njem bile 
bitke za prevlado, dokončno pa je leta 1516 mesto pripadlo 
Švici.  Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so 
varovali vstop v dolino. Trdnjava je uvrščena na seznam 
UNESCO, saj je ena najpomembnejših primerov srednjeveškega 
obrambnega sistema v Alpah. Sprehodili se bomo po mestnem 
jedru, ki močno spominja na mesta v Lombardiji. Sledila bo 
vožnja v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka 
švicarske čokolade, tam bo možen nakup v njihovi industrijski 
trgovini.  Po ogledu bomo pot nadaljevali do Lugana, 
pomembnega švicarskega poslovnega središča, ki leži ob 
istoimenskem jezeru. Postanek bomo namenili sprehodu po 
promenadi ob jezeru, starem delu mesta z močno italijansko 
zasnovo in po trgih, nad katerimi se kitijo pročelja meščanskih 
hiš. Po ogledu bo sledila vožnja mimo Coma, Milana in naprej 
mimo Benetk, prihod domov bo v poznih večernih urah. 

 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce: 

št. plačanih potnikov v avtobusu 50 45 40 
cena na osebo v EUR 237,00 243,00 249,00 

 
Cena vključuje:  
- prevoz s turističnim avtobusom, odhod iz Škofje Loke,  
- zunanje oglede po programu, 
- dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvoposteljni sobi na območju Vaduza in Tirana,  
- vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano – St. Moritz, 
- turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter ddv. 
 
Možna doplačila: 
- ogled slavnih risbarij v Val Camonica: približno 6,00 EUR, 
- ogled gradu v Bellinzoni: približno 6,00 CHF, 
- enoposteljna soba: 60,00 EUR, 
- odstopnina: 7,60 EUR/osebo. 
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Način plačila: 
- akontacija 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika na osnovi izstavljenega računa najmanj 14 dni pred odhodom.  
 
Izlet bo izveden v vsakem vremenu. Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru nepredvidenih vremenskih razmer ali 
višje sile. Priporočamo topla športna oblačila. 
 
Rok za prijavo: 25.3.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
Prijave: Prijavnico objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, izpolnjeno pošljite na naš naslov po navadni ali e-pošti na 
ooz.sk.loka@siol.net 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200, e-pošta ooz.sk.loka@siol.net   
 
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! 
 
  
JAVNI POZIVI IN RAZPISI 
 
VAVČERJI SPS – Štirje novi vavčerji!!! 
 
Slovenski podjetniški sklad je objavil nove javne pozive za 
vavčerje, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji. 
Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko 
pridobila: 
− Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, 
− Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, 
− Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v 

tujino in 
− Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 

gospodarstva na sejmih v tujini. 
 
Skupno je objavljenih že 6 vavčerskih pozivov. Prva dva 
vavčerska poziva sta bila Vavčer za certifikate kakovosti in 
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. V pripravi pa so tudi že 
naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za 

digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos 
lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo). 
 
Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobite 
nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov 
za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 
EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko 
podjetje koristi, je 30.000 EUR/letno.  
Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto, za 
upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 dalje, rokov za 
prijave ni, obravnava oddanih vlog na javne pozive je 
hitra. 
 
Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na Slovenskih 
poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. 
Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad 
(www.podjetniskisklad.si) 

 
 

 

DAVČNO PODROČJE 
 
NOVOSTI DAVČNEGA OBRAČUNA 2018 ZA 
»NORMIRANCE« (vir: www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller) 
 
Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju 
»normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-
2). S pojmom »bonitete« imamo v mislih poenostavljen način 
ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov ter poenostavljeno vodenje poslovnih 
knjig oz. predpisanih evidenc.  
V skladu s 4. odstavkom 73. člena ZGD-1 jim tudi ni potrebno 
sestavljati letnega poročila za objavo pri Ajpes. 
Davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov lahko 
ugotavljajo samo tisti davčni zavezanci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• način ugotavljanja davčne osnove ustrezno priglasijo na 

FURS (za novoustanovljene s.p. ob ustanovitvi, za 
obstoječe v letnem davčnem obračunu) in 

• prihodki iz dejavnosti v preteklem letu niso presegli 50.000 
EUR oz. 100.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno 
zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas (40 ur 
tedensko), neprekinjeno najmanj 5 mesecev. 

Za osebo, ki je zavarovana pri zavezancu se šteje tudi nosilec 
dejavnosti sam, v kolikor je polno zavarovan kot samozaposlena 
oseba (plačuje polne prispevke najmanj v višini 372,91 EUR - 
podatek za januar 2019). Torej zavezanci, ki dejavnost 
opravljajo kot postranski poklic (»popoldanski s.p.«) ne morejo 
izkoristiti mejne vrednosti 100.000 EUR. 
 
S 1.1.2018 so bile določbe ZDoh-2, ki veljajo za normirance 
spremenjene. Osnovni namen sprememb je bil zajezitev 
agresivnega izkoriščanja ugodnejše davčne obravnave, ki velja 
za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih 
odhodkov. 
Nov pogoj za obvezni izstop iz sistema: zavezanec obvezno 
izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 
150.000 EUR prihodkov.  
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Torej zavezanec, ki v dveh zaporednih letih preseže prag 
300.000 EUR prihodkov, obvezno izstopi iz sistema. Na podlagi 
pojasnila FURS se pogoj preverja že za leti 2016 in 2017. 
Zavezanci, ki so v letu 2016 in 2017 presegli prag 300.000 EUR 
so morali izstopiti iz sistema že v letu 2018. 
Višina normiranih odhodkov je omejena tudi z 
absolutnim zneskom: višina davčno priznanih normiranih 
odhodkov sicer ostaja v višini 80% realiziranih prihodkov, 
vendar znesek ne sme preseči 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če 
je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za 
polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev. 
Prihodki povezanih oseb se seštevajo: zavezanci, ki FURS-
u ne bodo uspeli pojasniti, da določeno poslovno strukturo 
uporabljajo zaradi tehtnih poslovnih razlogov, bodo morali 
izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov. Torej v kolikor z več ločenimi, a 
povezanimi podjetji presežejo prag 300.000 EUR prihodkov v 
dveh zaporednih letih, obvezno izstopijo iz sistema. 
 
Vodenje predpisanih evidenc 
Normiranci ne vodijo poslovnih knjig razen tistih, ki so 
predpisane po Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih 
evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v 
nadaljevanju pravilnik). Na podlagi 3. člena pravilnika vsi 
normiranci obvezno vodijo evidenco knjigovodskih listin 
(evidenco izdanih računov) in evidenco osnovnih sredstev. 
Zavezanci dodatno vodijo še druge predpisane evidence, v 
kolikor to določa dejavnost zavezanca (npr. menjalniški posli, 
trgovinska ali gostinska dejavnost) ali drugi predpisi. 

Normirancem ni potrebno sestavljati letnega poročila za javno 
objavo in namene statistike pri Ajpes. Vsekakor pa je potrebna 
oddaja davčnega obračuna na obrazcu Obračun akontacije 
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) 
preko eDavkov, najpozneje do 31.3. za preteklo leto. 
 
Davčni obračun 2018 
Z davčnim letom 2018 je ukinjena uporaba posebnega programa 
(Silvester Fineus) za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti. Zavezanci davčni obračun pripravijo z direktnim 
vnosom postavk v obrazec DDD-DDD, ki je dostopen preko 
eDavkov. Seveda je možen tudi uvoz že izpolnjene xml datoteke, 
v kolikor zavezanci uporabljajo katerega izmed računovodskih 
oz. poslovnih programov. 
 
SPREMEMBA POJASNILA V ZVEZI Z DAVČNIMI 
BLAGAJNAMI 
 
FURS obvešča zavezance o spremenjenem stališču glede 
davčnega potrjevanja računov. Če podjetje ali drug zavezanec 
uporablja ISTO ZAPOREDJE ŠTEVILČENJA računov za 
gotovinske račune, za katere obstaja in za katere ne obstaja 
obveznost izdaje po DDV zakonodaji, je treba v potrjevanje 
pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje. 
Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja 
obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v 
zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo 
gotovinski računi, za katere velja obveznost izdaje. 

 
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! 
 
 
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. 
 
 

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: 33,90 EUR   

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!) 
Tabele za obračun prispevkov najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si!!! 
 

 

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 


