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Strokovna 
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OBJAVLJAMO OKVIRNI TERMIN IZOBRAŽEVANJ 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. 
 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: OBRAZCI A1 PO 
NOVEM (ponedeljek, 12. februar, 
ob 16. uri) 
 

S 1. januarjem 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem 
izvajanju storitev (ZČmiS), ki prinaša nova pravila za 
napotitev delavcev na delo v tujino oz. za opravljanje storitev 
v drugi državi članici Evropske unije. S tem pa so spremenila 
tudi pravila na podlagi katerih se lahko pridobi obrazec A1. 
 
Glede na to, da je v zvezi s pridobitvijo obrazca A1 veliko 
odprtih vprašanj, vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki 

bo potekal v ponedeljek, 12. februarja, ob 16. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1 
 
Vsebina: 
1. Katere spremembe so pričele veljati s 1.1.2018 za 

napotene delavce  
2. Kdo mora pridobiti obrazec A1  
3. Pogoji za pridobitev obrazca A1 
4. Kako pridobijo obrazec A1 vozniki in kako ostali napoteni 

delavci  
5. Na kakšen način lahko preko eVema pridobite obrazec 

A1 (pooblastilo, eVem aplikacija – praktičen prikaz 
izpolnitve obrazca) 

termin ura tema predavatelj
ponedeljek 12.2.2018 16.00 Obrazci A1 po novem Klemen Ganziti

torek 27.2.2018 16.00 Računovodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne novosti v letu 2018 Jasmina Malnar Molek

sobota 3.3.2018 10.00 Stres in zdrava prehrana za podjetnike (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!) Minka Gantar

nedelja 18.3.2018 Strokovna ekskurzija frizerjev: Ogled sejma Cosmoprof v Bologni

sreda 11.4.2018 17.00 Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Primož Perger

četrtek-nedelja 12.-15.4.2018 Strokovna ekskurzija lesarjev: Srbija

sreda 18.4.2018 17.00 Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih Janko Rozman

sobota 12.5.2018 10.00 Kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!) Minka Gantar

sobota 19.5.2018 9.00 Usposabljenje za voznike po programu za leto 2018 OZS

sobota 19.5.2018 Obrtniški pohod in družabno srečanje članov OOZ Škofja Loka na Hotavljah

maj 2018 Varstvo osebnih podatkov še v dogovoru!

maj 2018 Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov

petek-sobota 14.-15.9.2018 Strokovna ekskurzija avtoserviserjev in avtoprevoznikov: Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj
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6. Kako je v primeru delavcev, ki že imajo pridobljene 
obrazce A1 

7. Kako je v primeru sočasne zaposlitve in razmejitev s 
postopkom o napotenih delavcih 

8. Uveljavljanje zdravstvenih storitev napotenih delavcev v 
drugi državi (razlike v primeru napotitve v EU države ter 
ostale države izven EU) 

9. Ostala aktualna vprašanja na področju napotenih 
delavcev 

 
Z nami bo univ. dipl. pravnik Klemen Ganziti, direktor 
področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno 
zavarovanje na Direkciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki bo odgovoril na številna odprta vprašanja, ki jih 
prinašajo nova pravila za napotitev delavcev na delo v tujino 
oz. za opravljanje storitev v drugi državi članici Evropske 
unije in s tem v povezavi pridobitve obrazca A1. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 40 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. 2. 2018 do 12. ure! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN 
ZA LETO 2017 TER DAVČNE NOVOSTI V LETU 2018 
(torek, 27. februar, ob 16. uri) 
 
Organizacije so dolžne v skladu z zakonodajo sestaviti 
računovodske izkaze in izdelati  davčni obračun ter poslovno 
oziroma letno poročilo. Cilj našega seminarja je ponuditi 
davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar s 
konkretnimi napotki in priporočili za pripravo 
zaključnega in davčnega obračuna za leto 2017. 
Hkrati vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni pri 
izdelavi davčnega obračuna za leto 2017 ter vas seznanili z 
davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati z letom 2018.  
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja slušateljev 
ter poskušali odpraviti morebitne dileme, ki bi jih imeli 
slušatelji v povezavi z izdelavo računovodskih izkazov in 
davčnega obračuna za leto 2017. 
 
Seminar bo potekal v torek, 27. februarja, ob 16. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.  
 
Vsebina: 
A: Zahteve ZGD-1  
1. Zakonska pravila računovodenja po ZGD-1   
2. Poročanje AJPES 
3. Letno poročilo  
B: Davčni obračun  
1. Davčni obrazec, izračun davka, roki za oddajo in plačilo 
davka  

2. Davčna osnova in posebnosti pri obravnavi nekaterih 
računovodskih kategorij  
3. Nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki  
• Rezervacije   
• Amortizacija  
• Popravki vrednosti in odpisi poslovnih terjatev  
• Poslovanje med povezanimi osebami  
• Kapitalski dobički in izgube   
• Stroški reprezentance  
• Drugi poslovno nepotrebni in nepriznani odhodki   
4. Davčne olajšave  
C: Davčne novosti, ki so začele veljati s 1.1.2018 
D: Odgovori na vprašanja ter diskusija 
 
Predstavljene bodo metode vrednotenja sredstev in 
obveznosti do virov sredstev ter njihov vpliv na zaključni in 
davčni obračun, davčno priznani, delno priznani in nepriznani 
prihodki in odhodki, vplivi, ki jih imajo stroški dela 
reprezentance, poslovnih daril, rezervacij, bonitet in 
podobnih stroškov na računovodski in davčni obračun, 
davčne olajšave za leto 2017 za gospodarske družbe in 
samostojne podjetnike ter davčne spremembe, ki bodo 
začele veljati z letom 2018. 
 
Seminar bo vodila Jasmina Malnar Molek, svetovalka v 
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Je predavateljica z več kot 23 letnimi delovnimi izkušnjami 
na področju računovodstva in davkov ter avtorica številnih 
strokovnih člankov.  
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 40 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: 23. 2. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
Delavnica: STRES IN ZDRAVA PREHRANA ZA 
PODJETNIKE (sobota, 3. marec, ob 10. uri) 
 
V sklopu štirih delavnic, katerih skupen slogan je »Skrb za 
zdravje – temelj podjetniškega uspeha!«, vabimo na 1. 
delavnico: Stres in zdrava prehrana za podjetnike. 
Potekala bo v soboto, 3. marca, od 10. – 12. ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.  
 
Med drugim boste izvedeli: 
• kako s hrano uravnavati holesterol in pritisk, 
• kako shujšati v trebuh, 
• kako se kaže pomanjkanje hranilnih snovi,  
• kako preprečiti hitro sivenje... 
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Delavnico bo vodila Minka Gantar, raziskovalka življenja in 
vsega, kar je povezano z življenjem, predvsem pa z zdravjem 
človeka. 
Na človeško telo gleda celostno, ker nismo samo telo. Na nas 
vplivajo tako čustva, kot misli, okolje kjer smo odraščali, 
podzavestni programi, dediščina družine… Svoje znanje 
podaja na  enostaven način, ki je razumljiv vsem. Ljudi 
spodbuja, da začnejo popotovanje do osebne sreče in 
zdravja ter da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje v 
svoje roke. Prepričana je, da si lahko v večji meri pomagamo 
sami – ko imamo dovolj znanja. Združila je mnoga znanja ter 
jih sklenila v knjigo Ko imajo hormoni žur. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 10 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 28. 2. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 

NOVOST!!!  
V sodelovanju z Direndajem 
bomo v času izobraževanja za 
vaše otroke v starosti od 3 do 
10 let pripravili animacijsko - 
kreativno delavnico.  

Potekala bo v prostorih Direndaja, Spodnji trg 2a, v 
neposredni bližini Kašče.  
 
Na tej delavnici bodo otroci ustvarjali, se zabavali in se 
sprostili ob plesu ali glasbi ter se malo pocrkljali ob kakšni 
čudoviti pravljici, vi pa boste med tem pridobivali nova 
znanja glede zdravega načina življenja. 
 
 

Strošek: 
- 8 EUR (z vključenim DDV) na otroka oziroma  
- brezplačno za 2 otroka iz obratovalnice, ki je član 

OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino. 
Rok za prijavo: 28. 2. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
Delavnica: NASLEDSTVO V DRUŽINSKIH 
PODJETJIH – KJE ZAČETI? (sreda, 14. februar, ob 
17. uri) 
 
Načrtovanje in komuniciranje naj bosta rdeča nit 
vzpostavljanja nasledstva. V kolikor potrebujete informacije 
o začetnih korakih pri vzpostavljanju nasledstva in o možnih 
načinih nasledstva, se udeležite delavnice, ki jo organizira 
Razvojna agencija Sora d.o.o. v okviru SPOT svetovanje 
Gorenjska.  
Delavnica bo potekala v sredo, 14. februarja, od 17.00 
do 19.15 ure, v prostorih Coworking centra Lokomotiva, 
Mestni trg 38, Škofja Loka. 
Vsebina: 
• Kdaj je potrebno začeti z razmislekom o nasledstvu?  
• Kako komunicirati z družino o nasledstvu? 
• Izbor optimalnega načina nasledstva ali kaj če 

naslednika nimamo?  
• Kako izbrati in uvajati naslednika?  
Delavnico bo vodila mag. Tina Kociper, ki predstavlja tretjo 
generacijo v družinskem podjetju Kamen Kociper in je 
predavateljica in nosilka predmetov projektni management 
in podjetništvo na Univerzi na Primorskem. 
Udeležba delavnici je za udeležence brezplačna, obvezne 
pa so predhodne prijave! 
Rok za prijavo: 12. 2. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora 
d. o. o., Jana Šifrar (tel. 04 50 60 220 ali jana.sifrar@ra-
sora.si). 
 

Strokovna ekskurzija za avtoserviserje in avtoprevoznike: OGLED TOVARNE VOLKSWAGEN V 
BRATISLAVI IN DUNAJ (14.-15. september) 
 
Na pobudo članov sekcij, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira strokovno ekskurzijo, v sklopu 
katere si bomo ogledali 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 
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»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, 
- 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. 
 
Sofinanciranja: 
- Sekcija avtoserviserjev bo članom sekcije strošek sofinancirala v višini 50 EUR na obratovalnico ob pogoju plačane 

članarine.  
- Tudi Sekcija avtoprevoznikov bo svojim članom udeležbo sofinancirala, točna višina pa bo določena naknadno in bo 

odvisna od števila prijav.    
 
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.  
 
Rok za prijavo: 28. 2. 2018 oziroma do zasedbe prostih mest. 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net   
 

 
AKTUALNO 
 
Olajšave za zaposlitev 
dolgotrajno brezposelnih oseb, 
starejših od 55 let, tudi v letih 
2018 in 2019 (Dušan Bavec, OZS) 
 

Konec lanskega leta je parlament sprejel novelo Zakona o 
interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A), na 
podlagi katere bodo delodajalci pod določenimi pogoji, tudi 
v letih 2018 in 2019 oproščeni plačila prispevkov 
delodajalcev v primeru zaposlitve osebe, starejše od 55 let. 
 
Na tej podlagi lahko delodajalec pri zaposlitvi brezposelne 
osebe starejše od 55 let, za maksimalno 24 mesecev njihove 
zaposlitve uveljavlja oprostitev plačila prispevkov 
delodajalca. Ta možnost velja za pogodbe o zaposlitvi, 
sklenjene med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2019, in sicer tako 
za tiste sklenjene za nedoločen čas kot tudi za tiste, ki so 
sklenjene za določen čas, pri čemer je v okviru splošnih 
pogojev za zakonitost takšnega zaposlovanja dovoljeno tudi 
veriženje takšnih pogodb, toda brez vmesne prekinitve. 
delovnega razmerja v celotnem obdobju, saj sicer ob 
ponovni zaposlitvi namreč ne bi bil izpolnjen pogoj o statusu 
brezposelne osebe vsaj 6 mesecev. Seveda so tovrstne 
oprostitve plačila prispevkov še naprej (do maks. 24 
mesecev) upravičeni delodajalci, ki so starejšo brezposelno 
osebo zaposlili na podlagi tozadevnega interventnega zakona 
v letih 2016 in 2017. 
 
Oprostitev plačila prispevkov se nanaša na vse 4 kategorije 
prispevkov delodajalca za socialno varnost (prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za brezposelnost), kar skupaj znese 16,10 % od 

osnove za prispevke pri zaposlitvi za nedoločen čas oziroma 
16,34 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za določen čas 
(pri slednji se obračunava petkratnik prispevkov za 
zavarovanje za brezposelnost. 
Na prispevke delojemalca se oprostitev plačila prispevkov 
torej ne nanaša. 
 
Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora torej brezposelna 
oseba že dopolniti starost 55 let, ob tem pa je pogoj tudi 
ta, da je bila najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci 
brezposelnih. 
 
Službena pot ali napotitev delavcev na delo v 
tujino (Zdenka Bedekovič, OZS) 
 
Problematika ločevanja službene poti od napotitve še vedno 
v praksi predstavlja oviro. Opažamo, da ta povzroča 
preglavice tako podjetjem, kot samostojnim podjetnikom, 
zato bomo v članku predstavili kriterije, ki jih je potrebno 
upoštevati pri ločevanju službene poti od napotitve delavcev 
na delo v tujino. 
 
Pri opredelitvi napotitve delavcev v tujino je potrebno 
upoštevati naslednje kriterije: 
- vrsta dela delavca, 
- končni uporabnik storitve, 
- prihodek delodajalca, 
- trg druge države in 
- ostale okoliščine, ki opredeljujejo napotitev delavcev. 
 
Kadar podjetje ali samostojni podjetnik opravlja storitve v 
tuji državi v okviru svoje registrirane dejavnosti in ima 
sklenjeno pogodbo s tujim naročnikom, ki mu bo 
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storitev tudi plačala, govorimo o čezmejnem 
opravljanju storitev. Glede na določbe Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013), ki so opredeljene v 
208. in 209. členu, se tovrstna dela smatrajo kot »Začasno 
opravljanje dela v tujini«. V takih primerih gre za napotitev 
delavcev v tujino.   
 
Za delo v tujini pa ti delavci, ki bodo izvajali dela iz 
pogodbenih del s tujim naročnikom, ki so plačljive narave, 
potrebujejo obrazec A1 po 12. členu ali 13. členu, in sicer po 
EU Uredbi 883/2004 in njeni izvedbeni Uredbi 987/2009. Pri 
napotitvah delavcev v tujino je obrazec A1 obvezen 
dokument, ki ga morajo napoteni delavci imeti ves čas 
opravljanja čezmejnih storitev pri sebi. Z njim dokazujejo, da 
so v državi prebivanja vključeni v socialno zavarovanje. Enaki 
kriteriji za prepoznavo čezmejnega opravljanja dela veljajo 
tudi za samostojne podjetnike brez zaposlenih oseb. 
 
V praksi se za namene razlikovanja službenega potovanja in 
napotitve delavcev upoštevajo enaki kriteriji, ki so 
našteti pri napotitvah delavcev, a se ti po vsebini 
razlikujejo, ko gre za presojo službene poti. Ti kriteriji 

nam služijo le kot pripomoček, da lahko presodimo celovito 
okoliščino posameznega primera.  
 
Službena pot je delo, ki je nujno potrebno za obstoj in 
opravljanje dejavnosti podjetja ali samostojnega podjetnika. 
V takih primerih se za tovrstna dela ne pričakuje plačila iz 
tujine, saj zaposlena oseba ne izvaja storitev, ampak se 
udeleži na primer sestanka, ki je nujno potreben za 
pridobivanja del v tujini. V takem primeru se zaposleno 
osebo pošlje na službeno pot, ker v začetni fazi pridobivanja 
del še ne vemo ali bomo pogodbo s tujim naročnikom sploh 
sklenili.    
 
Kot smo že v začetku opozorili pa je potrebno pri ločevanju 
službene poti od napotitve delavcev vedno vsak primer 
presojati posamično in ne na splošno.  
 
Več informacij o tej tematiki lahko izveste na 
izobraževanju Obrazci A1 po novem, ki bo potekalo 12. 
februarja na naši zbornici v Škofji Loki (vabilo je 
objavljeno na 1. strani tokratnega Informatorja).   

 
 

 
POSLOVANJE V AVSTRIJI 
 
Priglasitev opravljanja storitev 
(Dienstleistungsanzeige) 
 
Pred pričetkom izvajanja storitev je 
potrebno v Avstriji priglasiti 
opravljanje storitev, če le-te sodijo 

med regulirane obrti. To so skoraj vse obrtniške dejavnosti 
ali delno regulirane dejavnosti. POZOR: Priglasitev velja 1 
leto in jo je potrebno vsako leto obnoviti, zato pravočasno 
preverite veljavnost svoje prijave.  
 
Sprememba določenih kolektivnih pogodb in urnih 
postavk  
 
S 1.1.2018 so v Avstriji začele veljati spremembe določenih 
kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Pred 
napotitvijo v Avstrijo preverite, ali je na vašem področju 
opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb 
in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi upoštevate. 
Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 
1.1.2018, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih 
postavk. To pomeni, da morate po 1.1.2018 plačevati 
delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri 
izračunih plač za mesec januar 2018. Spremembe določenih 
kolektivnih pogodb ter nove urne postavke za določene 
dejavnosti pa bodo pričele veljati s 1.5.2018. 
 
Opozarjamo, da je pri obračunu plače zaposlenega potrebno 
na plačilni listi prikazovati avstrijsko urno postavko. Prav tako 
je potrebno prikazati izračun deležev 13. in 14. plače, saj je 
to zahteva kolektivnih pogodb Avstrije.  Torej iz plačilnih list 
napotenih delavcev mora biti razviden sorazmerni delež tega 
obračuna. Ker kontrole plačilnih list izvajajo avstrijski 
inšpekcijski organi za pretekla obdobja je dobro, če izplačate 

deleže čimprej oziroma tako kot predpisuje avstrijska 
kolektivna pogodba za področje, kjer opravljate storitev.   
 
Sprememba avstrijskega Zakona o obrti  
(VIR: https://www.gvs3.at/home_sl) 
 
V Avstriji se je spremenil Zakon o obrti. Določene dejavnosti, 
npr. posredovanje delovne sile, ne sodijo več med regulirane 
dejavnosti in v primeru čezmejnega opravljanja storitev na 
osnovi 56. člena PDEU ni potrebna priglasitev dejavnosti na 
pristojni avstrijski organ. Dejavnost posojanja delovne sile 
bo tudi v bodoče pridržana državljanom Evropskega 
gospodarskega prostora in pravnim subjektom s sedežem v 
EGP. Regulirana dejavnost gradbenega mojstra 
(»Baumeister«) bo v bodoče zajemala tudi določene 
dejavnosti, ki doslej niso bile regulirane, kot npr. 
pospravljanje gradbišč, priprava objekta za rušenje, 
fugiranje ipd. Dejavnost rezanja in vrtanja betona ter 
zemeljska pripravljalna dela zapadejo v bodoče pod 
regulirano dejavnost »gradbeni mojster«. Doslej 
neregulirana dejavnost »glajenje in kitanje mavčnih sten« v 
bodoče zapade pod regulirano dejavnost »štukaterstvo in 
suha gradnja«. 
Poleg sprememb pri priglasitvi dejavnosti te spremembe 
vplivajo tudi na uporabo kolektivnih pogodb in plačo, ki 
pripada napotenim delavcem za časa napotitve. Pred prvo 
priglasitvijo dejavnosti v Avstriji bo pristojni avstrijski organ, 
pri določenih dejavnostih (npr.: gradbeni mojster, 
elektrotehnik, inštaliranje vodnih in plinskih naprav, steklar, 
pečar, kozmetik, masaže, kamnosek, itd.) preverjal, ali je 
izvajalec storitev ustrezno kvalificiran, tako da njegovo delo 
ne vpliva na javno zdravje ali javno varnost oziroma zdravje 
in varnost prejemnika storitev. Glede obveznosti prijave 
napotenih delavcev ni sprememb. 
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TELEVIZIJSKA ODDAJA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO TUDI NA 2. PROGRAMU TV SLOVENIJA! 
 
Televizijsko oddajo IZZIVI – obrt in podjetništvo, katere glavni partner je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, lahko 
spremljate tudi na  2. programu TV Slovenija vsak ponedeljek ob 16. uri.  
Posnetke oddaj si lahko ogledate tudi na MMC portalu RTV Slovenija in na spletni strani OZS, povzetki pa so vsak mesec objavljeni 
v reviji Obrtnik podjetnik. Oddaja je v prvi vrsti namenjena obrtnikom in podjetnikom, zato vas vabimo, da jo spremljate še naprej. 

 
 

 
POZOR! VPIS V EVIDENCO ARSO TER VODENJE EVIDENC EMBALAŽE DANE NA TRG 
  
Pazite! Nastale so nove obveznosti glede 
vodenja evidenc embalaže in plastičnih 
vreč ter vpisa na ARSO ter FURS. Rok za 
vpis je bil 31. 1. 2018! 
Prenovljena okoljska zakonodaja določa, 

da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter 
proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti 
ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v 
Republiki Sloveniji. 
Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki 
dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže. 
Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z 
embalažo, so se morala vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 

30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah 
in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala 
podjetja prvič poročati v letu 2019, vendar pa vas že 
sedaj opozarjamo, da morate že v tem letu voditi 
evidenco o masi embalaže dane v promet po vrstah 
embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, 
plastika, les, kovine, steklo in drugo) ter sporočiti o 
načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo. 
 
Vpis v Evidenco ARSO poteka v dveh korakih. Najprej se 
mora zavezanec registrirati, nato bo s priporočeno pošto 
prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel 
končni vpis v Evidenco.  
 
Dodatne informacije in pomoč nudimo tudi na OOZ Škofja 
Loka!

 
MOŽNOST PRIDOBITVE KREDITOV 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca 
le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s 
subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri 
NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 

 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

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

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

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

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

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

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

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

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

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

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  
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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.  
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
 

 
OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
V kolikor boste do 28. 2.2018 poravnali članarino za leto 2018 (11 mesečnih članarin), vam OZS prizna popust v višini 
enomesečne članarine. Poleg tega pa se vam v tem letu ne bo usklajevalo število zaposlenih in posledično tudi ne 
mesečna članarina.  
 
Če se boste odločili za to možnost, je postopek sledeč: 
1. pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ-2018, 
2. poknjižite prejet račun za članarino za januar, 
3. do 28. 2. 2018 poravnate celoletno članarino (11 mesečnih zneskov), 
4. za članarino za obdobje od FEBRUARJA DO DECEMBRA 2018 boste s strani OZS prejeli en dokument (bremepis), ki ga tudi poknjižite. 
Opozarjamo, da mora biti poravnan ves morebitni dolg iz naslova članarine za nazaj! 
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od leta 2015 
dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne 
plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za 
izplačila od 1.1.2018 do 28. 2. 2018 znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju 855,72,02 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje znaša: 804,96 EUR 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR  (pozor! znesek se je 1. 1. 2018 zvišal!) 
 
TABELE PRISPEVKOV OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI www.ooz-skofjaloka.si! 
 
 

 
IŠČETE POSLOVNI PROSTOR? 

 
OOZ Škofja Loka ima še vedno na voljo nekaj prostih poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje pisarniške dejavnosti v 
velikosti 10 m2 in 19,90 m2.  
INFO: telefon 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 700 izvodov 

           

 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 

 
Podjetniške storitve v okviru SPOT svetovanje Gorenjska 

Aktivnosti v letu 2018 
 
 

Regionalna razvojna agencija BSC, Kranj  je skupaj s projektnimi partnerji Razvojno agencijo Sora, Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske - RAGOR in Gospodarsko zbornico Slovenije - Območno zbornico za Gorenjsko uspešno kandidirala 
na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih 
poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018 do 2022. 
 
Na Škofjeloškem območju se bodo v letu 2018 izvajale naslednje aktivnosti: 
 

1) PODJETNIŠKA SVETOVANJA: specializirana svetovanja za podjetja, svetovanja za potencialne podjetnike, ki se 
lahko zaključijo tudi z registracijo s.p. ali enostavnega d.o.o., različnimi postopki preko e – vem aplikacije. 
 

2) DELAVNICE: Prenos družinskih podjetij na mlajšo generacijo, Reševanje konfliktnih situacij, Grajenje podjetniških 
timov, Obdavčitev samostojnega podjetnika, Prodor na tuje trge z minimalnimi stroški. 

 
3) USPOSABLJANJA: daljša usposabljanja s področja načrtovanja vstopa podjetja na tuje trge, razumevanje 

računovodskih izkazov - bilanc za podjetnike. 
 

4) ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI: povezovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z velikimi 
gospodarskimi sistemi – predstavitve na podjetniškem forumu 
 
 

Razvojna agencija Sora bo  izvedla tudi strokovno ekskurzijo z ogledom podjetja iz Slovenije, kot tudi podjetja na drugi 
strani meje. Na sedežu SPOT svetovanje Gorenjska se bo vzpostavil razstavni prostor gorenjskega gospodarstva v 
katerem bodo predstavljeni produkti podjetij iz Gorenjske,  torej tudi iz občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki 
in Žiri. Vsi interesenti, ki bi se želeli predstaviti na razstavnem prostoru lahko svoj interes sporočite Jani Šifrar na tel. št. 04 
50 60 220 ali e-mail: jana.sifrar@ra-sora.si. 
 
SPOT svetovanje Gorenjska bo redno informiral podjetja in potencialne podjetnike o aktivnostih na področju spodbujanja 
podjetništva, organiziral mreženje subjektov podpornega okolja v regiji (šole, zbornice, združenja, društva…), promoviral 
aktivnosti SPOT svetovanja Gorenjska, sodeloval in se povezoval s sorodnimi institucijami v sosednjih državah. 
 
Podrobne informacije o aktivnostih Razvojne agencije Sora, bodo objavljene na spletni strani Razvojne agencije Sora 
www.ra-sora.si . Mesto kjer bodo objavljeni dogodki iz ostalih delov Gorenjske pa bo naknadno objavljeno na že omenjeni 
strani. 
 
 
 


