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IZOBRAŽEVANJA NA OOZ ŠKOFJA LOKA V LETU 2018 
 
V februarski številki bomo objavili vsebinski in terminski načrt izobraževanj, ki jih bo v letošnjem letu 
izvedla OOZ Škofja Loka. Med drugimi bomo organizirali izobraževanja, kjer boste izvedeli novosti 
gradbene zakonodaje z vidika izvajalcev del na gradbenih objektih, kaj določa nova uredba 
EU na področju varstva podatkov, kako izpolnjevati določila Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranju terorizma, lahko se boste udeležili usposabljanja za voznike po programu 
za leto 2018 ali pa z nami spoznali recepte za osebno srečo in zdravje ter še veliko več. 
 

Že v torek, 27. 2. 2018, s pričetkom ob 16. uri pa bomo organizirali seminar: Računovodski in davčni obračun za leto 
2017 ter davčne novosti v letu 2018. Predavala bo Jasmina Malnar Molek iz Svetovalnega centra OZS. Podrobnejši 
program bomo objavili v februarskem Informatorju. 
 
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. 
 

 
Seminar: PRIPRAVA NA DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE (25. januar, ob 16. uri) 
 
V praksi že nekaj let obstaja možnost odločitve mikro in 
malih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, da 
se, glede na svoje poslovanje, odločijo ali bodo vodili 
poslovne knjige ali bodo obdavčeni po pavšalni davčni 
osnovi. V zadnjem času je bilo veliko govora o spremembah 
in sedaj je znano, kaj se je ali se ni spremenilo z letom 
2018. 
 
Seminar bo potekal v četrtek, 25. januarja, ob 16. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1 
 
Na njem vam bo predavateljica doc. dr. Lidija Robnik 
predstavila spremembe, za koga in kdaj se splača odločitev 
ali voditi ali ne voditi poslovne knjige ter kakšne so davčne 
posledice. Predstavila bo tudi katere evidence so potrebne, 
kateri davčni obračuni in poslovna poročila, kdaj jih 
predložiti, kaj je z olajšavami ipd. 

Vsebina: 
1. Odločitev ob registraciji s. p. ali d. o. o. o vodenju 

knjigovodstva. 
2. Pogoji za vstop med normirane samostojne podjetnike 

ali gospodarske družbe. 
3. Vrste najave na FURS, vrste obdavčitve in višina 

obdavčitve. 
4. Kdaj in zakaj vstop v sistem DDV glede na spremembe 

2018. 
5. Vodenja računovodstva po dejanskih prihodkih in 

odhodkih ali dejanskih prihodkih in normiranih stroških 
– izračun davčne osnove. 

6. Vodenje evidenc za normirane samostojne podjetnike 
in gospodarske družbe. 

7. Obračun prispevkov samostojnega podjetnika in 
akontacija dohodnine iz dejavnosti – izračun 
zavarovalne osnove. 
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8. Davčni obračun samostojnega podjetnika in 
gospodarske družbe ter davčna osnova med 
normiranimi osebami. 

9. Primeri izračunov, diskusija ter odgovori na vprašanja 
udeleženk / udeležencev. 

 
Seminar bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. 
ekon., samostojna podjetnica in zasebna predavateljica s 
področja financ, računovodstva in davkov. Pripravlja 
najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje 
teorijo in prakso z omenjenih področjih. 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 

− 20 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 40 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Seminar je primeren tudi za začetnike v podjetništvu. 
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 22. 1. 2018 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
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   
 

 
VABILA 
 
ZIMSKO (SMUČARSKO) DRUŽENJE OOZ ŠKOFJA LOKA (3. 2. 2018) – predhodno zbiranje prijav! 
 
Na pobudo članov želimo ponovno organizirati zimsko druženje, ki ga bomo popestrili s tekmovanjem v veleslalomu za odrasle 
in otroke. Predvideni termin je sobota, 3. februar, na Starem vrhu. Strošek udeležencev bo le nakup smučarske vozovnice, 
ostale stroške bo krila OOZ Škofja Loka. 
Tekmovalne kategorije bomo oblikovali na podlagi zbranih prijav. 
Rok za prijavo: petek, 26. januar! 
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  
Druženje in tekmovanje bomo organizirali le v primeru zadostnega števila prijavljenih ter ugodnih snežnih razmer, o čemer 
bomo vse prijavljene pravočasno obvestili.     
 
 
BREZPLAČNA PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA SEMINARJA ZA MENTORJE V LETU 2018 
 
OZS bo v letošnjem letu izvedla še dva brezplačna Pedagoško-andragoška seminarja za mentorje, delodajalce in 
njihove zaposlene, saj želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki 
je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in 
izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Prav tako se mojstrskim kandidatom s 
tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita.   
Brezplačna seminarja bosta potekala: 
• 12., 13. in 19. marca 2018 na OOZ Ajdovščina 
• 3., 4. in 10. septembra 2018 na OZS v Ljubljani 
Dodatne informacije: OZS, Suzana Kljun, telefon  01 58 305 74, suzana.kljun@ozs.si. 

 
 
AKTUALNO 
 
Novosti v Zakonu o 
urejanju trga dela 
(Dominika Ahačič, Data d.o.o.) 

 
Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) delavcu 
nalaga dolžnost, da se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve 
že v času odpovednega roka. Če tega ne stori, bo prejemal 
nižje denarno nadomestilo za brezposelnost.  
 
Kakšne so še druge novosti v Zakonu o urejanju trga dela? 
Novosti v Zakonu o urejanju trga dela so bile v Uradnem 
listu sicer objavljene že oktobra, uporabljati pa se bodo 
začele tri mesece po uveljavitvi zakona, torej konec 
januarja 2018. 

1. Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih 
Po novem se možnost prijave delavca pri Zavodu RS za 
zaposlovanje (ZRSZ) v času teka odpovednega roka 
spreminja v obveznost. Delavec se mora prijaviti v evidenco 
iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku 3 
dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. 
 
2. Znižanje denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti 
Če se delavec ne prijavi v evidenco, se mu izplačuje znižano 
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se 
prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov 
od osnove, vendar ne manj kot 350 evrov. Navedeno pa 
velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco 
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iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, 
dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. 
 
3. Pravilno oblikovano obvestilo o  odpovedi 
zaposlitve 
Navedena določba novele zakona pa ne zadeva le delavce. 
Nanjo morajo biti pozorni tudi delodajalci. Ti morajo, v 
skladu s 87. členom Zakona o delovnem razmerju (ZDR-1), 
delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o 
pravnem varstvu, o pravicah iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti in o obveznosti prijave v evidenco 
iskalcev zaposlitve. To pomeni, da morajo delodajalci 
pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi ter delavca 
seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnosti in 
znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude. Pri 
sestavi potrebnih dokumentov ob odpovedi 
zaposlitve vam lahko pomaga tudi OOZ Škofja Loka. 
 
4. Uvedba spodbude za zaposlovanje nižje in 
srednje izobraženih prejemnikov denarnega 
nadomestila v času upravičenosti do omenjene 
pravice 
Osebe z nizko stopnjo izobrazbe, ki prejemajo denarno 
nadomestilo za brezposelnost, bodo imele možnost, da v 
primeru zaposlitve za polni delovni čas še naprej (največ 12 
mesecev) prejemajo 20 odstotkov denarnega nadomestila. 
Na ta način želijo na Ministrstvu za delo doseči čimprejšnjo 
aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do 
denarnega nadomestila, ki sicer možnosti za zaposlitev 
imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega 
nadomestila ne odločajo. 
 
5. Ukinitev možnosti opravljanja volonterskega 
pripravništva 
In sicer zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje 
dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in 
posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja 
ZRSZ. 
 
6. Odločba o pravici do denarnega nadomestila se 
vroča z navadno vročitvijo 
To pomeni, da bo odločba prejemniku dostavljena v hišni 
nabiralnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. 
 
7. Postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz 
naslova aktivnega iskanja zaposlitve 
Brezposelna oseba, ki je vključena v ukrep aktivne politike 
zaposlovanja, mora spoštovati dogovorjene obveznosti. Če 
jih krši, se ji zniža denarno nadomestilo oziroma ob drugi 
kršitvi ukine. Prav tako pa je ob drugi kršitvi obveznosti 
oseba izbrisana iz evidence brezposelnih. 
 
Obvezen vpis v Register dejanskih lastnikov 
do 19. 1. 2018! 
 
Vroča tema v začetku januarja je prav gotovo Register 
dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES. Gre za 
posledico implementacije Direktive (EU), s katero se naj bi 
povečala transparentnost pri ugotavljanju dejanskega 
lastništva poslovnih subjektov. Gre za obveznost, ki jo 
nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in 
financiranju terorizma.  
Z vzpostavitvijo registra bodo morali biti pri vsakem 
podjetju vpisani podatki, katera fizična oseba je dejanski 

lastnik tega podjetja. Dejanske lastnike morajo v register 
vpisati vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register 
Slovenije, razen: 
− samostojni podjetniki (s.p.), 
− enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), 

kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te 
družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik 
pravna oseba, ta izjema ne velja), 

− posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost 
(zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, 
zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni 
novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.), 

− neposredni in posredni proračunski uporabniki, 
− tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti 

tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo 
davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. 

Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega 
lastnika (npr. društva, zbornice ipd.), se za dejanskega 
lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj 
poslovodstva. 
Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe ali 
od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije eRDL. 
Zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo za 
elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno 
pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil 
AJPES.  
Prvi vpis morajo pravne osebe opraviti najkasneje 
do 19. januarja 2018! Novoustanovljeni subjekti bodo 
morali podatke v eRDL vpisati v roku 8 dni po vpisu v PRS. 
 
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi 
valutami 
 
Furs je znova pojasnil davčno obveznost posameznikov in 
podjetij, ki sodelujejo v procesu tako imenovanega 
rudarjenja kriptovalut. “Rudarjenje kriptovalut je 
transakcija, ki ni predmet DDV,” so zapisali. Prav tako 
rudarji nimajo pravice do odbitka DDV pri nabavi 
programske in strojne opreme za rudarjenje kriptovalut. 
“Pravico do odbitka bi imeli le v primerih, ko bi bilo 
potrjevanje transakcij s kriptovalutami oproščeno plačila 
DDV in bi bilo potrjevanje transakcij opravljeno naročnikom 
s sedežem zunaj Unije.” 
 
Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki virtualne 
valute, na primer bitcoinov, pri rudarjenju, se obdavči kot 
drugi dohodek (po 105. členu Zakona o dohodnini – 
Zdoh-2). Višina dohodka v evrih se določi ob upoštevanju 
vrednosti kriptovalut v evrih v času, ko je dohodek prejet. 
Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s 
prodajanjem virtualnih valut, pa se ne plača dohodnina. 
Niti ni treba plačati kakšnega davka na kapitalske dobičke. 
Drugače je, če je kriptovaluta v lasti podjetja ali 
fizične osebe, ki opravlja dejavnost – ima registriran 
status samostojnega podjetnika. Če samostojni podjetnik v 
okviru svoje dejavnosti trguje s kriptovaluto ali bitcoine 
pridobiva z rudarjenjem, se bo tako ustvarjen dobiček 
obdavčil po določilih obdavčitve dohodka iz 
dejavnosti. 
 
Dogovor o ureditvi delovnega časa v trgovini 
(vir: Svet gorenjskih sindikatov) 
Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine Slovenije, so sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s 



  

 

 

4 

katerim so dogovorili nekatere spremembe v zvezi z 
organizacijo delovnega časa za zaposlene v trgovinski 
dejavnosti. 
 
Vsebina aneksa ureja vprašanja, ki se nanašajo na 
organizacijo delovnega časa - letno neenakomerno 
razporejanje delovnega časa in začasno razporejanje 
delovnega časa. Aneks ureja tudi delo ob nedeljah in 
praznikih ter plačilo zaposlenim za delo na te dneve. 
Prepoved dela ob nedeljah velja za varovane 
kategorije zaposlenih, ki jih določa aneks.  
 
Za tiste, ki lahko delajo, pa velja, da jim delodajalec lahko 
odredi nedeljsko delo le za 15 nedelj letno, z dodatno 
omejitvijo, da delavec lahko dela le dve nedelji na 
mesec. Posebne izjeme od omejitev nedeljskega dela so 
dogovorjene za nosilca dejavnosti in njegove družinske 
člane ter za delodajalce, ki opravljajo dejavnosti posebnega 
pomena, bencinske servise, lekarne in za dejavnosti, ki so 
povezane z osnovno trgovinsko dejavnostjo (pekarna, 
slaščičarna, transport, skladiščenje). Kot plačilo za delo v 
primerih, ko nedeljsko delo poteka, je določen dodatek v 
višini 100% od osnovne plače, ki pa ne sme znašati 
manj kot 5,40 EUR na uro. 
 
Praznično delo Aneks ureja tako, da postavlja absolutno 
prepoved odreditve dela delavcu na 10 praznikov, ki 
so z zakonom določeni kot prosti dnevi in dneve, ki so 
določeni kot prosti dnevi, dovoljeno pa je odrediti delo 
na pet dni, ki so prosti dnevi po zakonu. Tudi v teh 
primerih prepovedi so dogovorjene enake izjeme kot za 
zgoraj navedene nedelje. Kot plačilo za praznično delo je 
določen dodatek v višini 250% od osnovne plače. 

Fizične osebe lahko do eDavkov po novem 
dostopajo brez certifikata 
 
Kot enega glavnih razlogov, zakaj se posamezniki ne 
odločajo za poslovanje preko eDavkov, je bil, da se jim zdi 
pridobitev certifikata in registracija v sistem eDavki 
razmeroma zapletena. To oviro so zdaj odpravili in 
poskrbeli, da je po novem registracija za fizične osebe 
poenostavljena. 
 
Posamezniki bodo po novem morali pri registraciji v sistem 
eDavki uporabiti zgolj svoje ime in priimek, elektronski 
naslov, davčno številko ter kot varnostni identifikator še 
številko informativnega izračuna dohodnine za preteklo 
leto. 
Kdor bo to želel, bo lahko prek sistema eDavki še naprej 
posloval s certifikatom. Prijava z uporabniškim imenom in 
geslom je namreč zgolj alternativa obstoječi registraciji. 
 
Fizične osebe bodo tako lahko odslej preko sistema 
eDavki zgolj z uporabniškim imenom in geslom 
uveljavljale olajšavo za vzdrževane družinske člane, 
namenile del dohodnine za donacije, imele vpogled 
v svojo eKartico ter informativni izračun dohodnine. 
Nabor storitev, ki jih bo mogoče v eDavkih uporabljati zgolj 
z uporabniškim imenom in geslom, bodo v kratkem še 
povečali. 
 
Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo, ki 
morajo obvezno poslovati prek sistema eDavki, bodo 
morale še naprej uporabljati kvalificirano digitalno 
potrdilo oz. certifikat. 

 
 
JAVNI RAZPISI 
 
Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po 
kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 
2018/2019 
 
Delodajalci, objavite svoj namen podelitve štipendije in si 
zagotovite promocijo med potencialnimi štipendisti. Rok za 
oddajo objave je 31. januar 2018. 
Namen javnega poziva je: 
− zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki 

Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in 
študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah 
pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu 
odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu 
dela, 

− ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po 
kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med 
učenci, dijaki in študenti. 

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov 
pooblaščeni predstavnik) oddate preko spletne strani 
sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavite v spletni 
klub sklada in vnesete objavo v Izmenjevalnico.  
Delodajalci, ki nameravate sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah 
(RRA) lahko svoje potrebe prijavite na spletnem obrazcu 
posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca 
skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Objave je 

potrebno oddati do vključno 31. januarja 2018, saj bo sklad 
po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih 
štipendistih obveščal ciljne skupine. 
 
Kako do 1.834,00 EUR za izobraževanje vašega 
zaposlenega? 
 
Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad RS je objavil 
razpis »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje 
delovne sile«, katerega ključni namen je krepitev 
kompetenc starejših zaposlenih (45+). Prednost pri prijavi 
imajo mikro in mala podjetja, ki zaposlujejo čim več žensk 
45+. 
Sklad bo delodajalcu za vsakega vključenega zaposlenega 
(45+) refundiral 1.834,00 EUR za izobraževanje v letu 
2018 in 2019. 
 
Kaj ponuja OZS/OOZ? 
OZS/OOZ bo v sodelovanju s projektnimi partnerji 
zagotovila strokovno ekipo in potrebno tehnološko okolje za 
sodoben način priprave strategije za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih ter odlična izobraževanja za krepitev 
kompetenc zaposlenih. 
S takšnim pristopom in programom, ki bo zagotovil 
zaposlenim nove, nujno potrebne kompetence za 
spopadanje z izzivi, ki jih v vsa podjetja prinaša digitalna 
pretvorba poslovanja, novi načini komuniciranja, nova 
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Direktiva o plačilnih storitvah in e-marketing/prodaja za 
prodor na enoten evropski trg, želi OZS v sodelovanju z 
OOZ izobraževanja približali delavcem, delodajalcem pa 
prihraniti čas z iskanjem ustreznih izobraževanj na trgu. 
V ta projekt želimo vključiti čim večje število zaposlenih pri 
naših članih in dati odločilen prispevek k digitalizaciji 
obrtnikov, mikro in malih podjetij.  

V kolikor želite svoje zaposlene izobraževati in za to 
pridobiti povrnjene stroške, se prijavite na razpis. Pri prijavi 
vam lahko pomagamo.  
Ponudbo na sklad lahko vložite od 15. 1. 2018 do 
najpozneje 30. 3. 2018. 
Več informacij o razpisu: www.sklad-kadri.si! 

 
TELEVIZIJSKA ODDAJA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO ODSLEJ TUDI NA 2. PROGRAMU TV SLOVENIJA! 
 
Z veseljem vam sporočamo, da lahko televizijsko oddajo IZZIVI – obrt in podjetništvo, katere glavni partner je Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, spremljate tudi na  2. programu TV Slovenija vsak ponedeljek ob 16. uri. Oddaja bo 
predvajana tudi na TV Maribor, in sicer v ponedeljek ob 20.50, ponovitvi pa bosta vsak torek ob 16.15 uri in v soboto ob 17.45 
uri. Koncept oddaje ostaja enak. Tudi v prihodnje bo OZS v oddaji predstavljala dobre prakse, koristne informacije in zanimive 
dogodke. Urednica in voditeljica oddaje bo Duška Lah.  
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. 

 
 
 
 
BISTVENE NOVOSTI ZAKONA O ČEZMEJNEM OPRAVLJANJU STORITEV 
(avtor: Zdenka Bedekovič, Svetovalni center OZS) 
  
Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon, 
se nanašajo na pogoje za 
pridobivanje obrazca A1 tako 

delodajalcev, kot samostojnih podjetnikov.   
 
Po novem bo moral delodajalec oziroma samostojni 
podjetnik imeti poravnane vse obveznosti do države in do 
svojih zaposlenih, da bi lahko pridobil obrazec A1.  Prav 
tako delodajalec oziroma samostojni podjetnik ne sme biti 
blokiran ter mora izpolnjevati pogoje glede zaposlitve 
delavcev na ustrezni zavarovalni podlagi.  Vloge za obrazec 
A1 je obvezno potrebno oddati prek portala eVem.  
Referenti na točkah VEM, med katerimi je tudi OOZ Škofja 
Loka, vlog ne moremo oddati. Le-te lahko oddajajo le  
pooblaščenci, ki ste jih pooblastili za opravljanje postopkov 
preko portala eVEM (kot npr. za prijavo/odjavo zavarovanj 
in podobno). Pooblaščenci morajo zato VEM točki predložiti 
novo pooblastilo, ki zajema tudi oddajo obrazcev A1.  
 
Vloge za izdajo potrdila se lahko vložijo 30 dni pred 
predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. 
Zakon določa pridobitev obrazca v petih delovnih dneh od 
oddaje popolne vloge. 
Poleg omenjenih pogojev, ki jih omenjeni zakon 
predvideva, je najbolj zaskrbljujoč tretji pogoj, ki dela 
preglavice večini delodajalcem. Ta predvideva, da v 
zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje krajše, 
od ustanovitve dalje skupno število ur vključitve 
vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem 
obdobju v obvezna socialna zavarovanja na podlagi 
napotitve ni preseglo 80% skupnega števila ur 
vključitve istih delavcev v obvezna socialna 
zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri 
istem delodajalcu. Torej zakon predvideva tudi 20% 
opravljenega dela delavcev v Sloveniji in ne samo v tujini, 
kar predstavlja novost pri čezmejnem opravljanju 
storitev.   

Tuja podjetja in samozaposlene osebe, ki bodo 
želela opravljati čezmejno storitev v Sloveniji, se 
bodo morala predhodno prijaviti in pridobiti potrdilo Zavoda 
za zaposlovanje Republike Slovenije. Tuji delodajalec bo 
moral na mestu opravljanja storitve v Sloveniji imeti:  
− kopijo akta o napotitvi oziroma kopijo pogodbe  med 

naročnikom storitve in tujim delodajalcev s prevodom v 
slovenski jezik,  

− potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitve, 
− izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti 

s prevodom v slovenski jezik,  
− potrdilo o opravljeni prijavi, v skladu z zakonom, ki 

ureja obrtno dejavnost,   
− potrdilo o zakoniti ustanovitvi v državi zaposlitve s 

prevodom v slovenski jezik,  
− izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski 

jezik,  
− izvode plačilnih list s prevodom v slovenski jezik,  
− evidenco prisotnosti s prevodom v slovenski jezik,  
− listine s področja varnosti in zdravja pri delu s 

prevodom v slovenski jezik,  
− dokazila o izplačanih plačah ali izvode enakovrednih 

dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v 
slovenski jezik ter  

− potrdilo A1. 
Z začetkom veljavnosti novega zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev preneha veljati 129. člen Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki je časovno opredeljeval 
službeno pot. 
S pridobitvijo obrazca A1 se napotenim delavcem 
avtomatsko spremeni zavarovalna osnova (iz 001 na 
002).          
Nazor nad zakonom bo izvrševal Inšpektorat RS za delo. Ta 
predvideva večje sodelovanje med organi kot so AJPES, 
FURS in ostalimi tujimi inštitucijami. Zakon predvideva tudi 
kazni. Te so predpisane predvsem za tuje delodajalce in 
tuje samozaposlene osebe, medtem ko se bodo za domače 
delodajalce in samozaposlene le vodile evidence prekrškov. 
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KAJ SE LETOS SPREMINJA NA PODROČJU DAVČNE ZAKONODAJE? 
(avtor: Jasmina Malnar Molek, Svetovalni center OZS) 
  
1. Spremembe in dopolnitve 
Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) 
 

a) Normiranci 
Višina normiranih odhodkov ostaja enaka (80%), določa pa 
se absolutna višina, in sicer bo davčnemu zavezancu 
priznano največ 40.000 EUR odhodkov oziroma 80.000 
EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja 
davčna osnova, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena 
oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet 
mesecev.  Spreminja se pogoj za obvezen izstop iz sistema 
- po novem bo moral davčni zavezanec ugotavljati davčno 
osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih, če bo v dveh 
zaporednih preteklih letih presegel povprečje 150.000 EUR 
prihodkov. Zaradi anomalij sistema je zakonodajalec zaostril 
pogoje pri povezanih osebah. S 1. 1. 2018 se prihodki iz 
dejavnosti povezanih oseb seštevajo, razen če zavezanec 
dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo 
poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
 
b) Povračila stroškov pri  začasni napotitvi na delo v 
tujino: 
− v kolikor bo napotitev trajala neprekinjeno do 30 dni 

oziroma do 90 dni za voznike v mednarodnem cestnem 
prometu, se povračila stroškov za prehrano ne bodo 
vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja  do višine dnevnice; 

− če bo napotitev trajala neprekinjeno nad 30 dni 
oziroma nad 90 dni za voznike v mednarodnem 
cestnem prometu se povračila stroškov za prehrano, od 
prvega dne napotitve dalje, ne bodo vštevala v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 
prehrane med delom, povečane za 80%; 

− povračila stroškov prevoza v in iz kraja napotitve se ne 
vštevajo v davčno osnovo do višine kilometrine, prevoz 
od prenočišča do mesta opravljanja dela v tujini pa v 
višini prevoza na delo; 

− povračila stroškov za prenočišče se ne vštevajo v 
davčno osnovo do višine dejanskih stroškov le, če 
neprekinjena napotitev ni daljša od 90 dni.  

Za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem 
cestnem prometu, se za posamezno napotitev šteje 
opravljanja delovnih nalog voznika v okviru ene odsotnosti 
s sedeža delodajalca oziroma drugega mesta delodajalca, 
na katerem se vozniki običajno vključijo v organiziran 
delovni proces. 
Za vsa povračila stroškov velja, da se izplačajo v višini in 
pod pogoji, kot jih določajo Kolektivne pogodbe. 
Spremembe ZDoh-2 določajo le, do katere višine se 
izplačila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja, če so izplačana pod pogoji in do višine, ki jo 
določi Vlada (Uredba). 
c) Posebna davčna osnova - napotitev na čezmejno 
opravljanje dela 
V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga 
delavec doseže v okviru napotitve, se ne všteva 20 % plače 
oziroma ne več kot 1.000 EUR za izplačila v posameznem 
mesecu, če so izpolnjeni pogoji: 

− delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo; 
− napotitev traja neprekinjeno več kot 30 dni; 
− oddaljenost od običajnega kraja opravljanja dela do 

kraja napotitve je več kot 200 km po najkrajši cestni 
povezavi; 

− napoteni ni bil rezident v državi napotitve v zadnjih 5 
letih pred napotitvijo; 

− v pogodbi o zaposlitvi za delo v okviru napotitve ima 
zagotovljeno plačo najmanj v višini 1,5-kratnika zadnje 
znane povprečne letne plače zaposlenih v RS. 

Izvzem iz davčne osnove se lahko upošteva za dohodke 
izplačane v največ 60 mesecih v obdobju 10 let od prve 
napotitve. 
 
d) Poslovna uspešnost 
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 12. točke 44. člena ZDoh-
2 se izplačilo poslovne uspešnosti ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % 
zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS. 
 
e) Dodatna splošna olajšava 
Poleg splošne olajšave zavezancem z nižjimi dohodki 
pripada tudi dodatna splošna olajšava. S spremembo se 
dviguje prag na 13.316,83 EUR in določa linearnost 
dodatne olajšave. Zmanjšanje se izračuna po formuli: 
zmanjšanje = 19.922,15 eur - 1,49601 x skupni dohodek. 
 
f) Olajšava za študente 
Le ta se je dvignila iz 75% na 100% zneska splošne 
olajšave. 
 
g) Nastopajoči izvajalci in športniki 
Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od 
posameznega plačila, zmanjšanega za normirane stroške v 
višini 30%. 
 
2. Spremembe in dopolnitve Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) 
 
a) spremeni se davčna osnova pri prevrednotenjih 
finančnih instrumentov, in sicer se zneski 
prevrednotenj, ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida, ampak v izkazu vseobsegajočega donosa, vključijo v 
davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni 
poravnavi oziroma ob odpravi finančnega instrumenta; 
 
b) normiranci (velja enako kot za normirance - fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost): 
− določa se absolutna višina odhodkov, in sicer bo 

davčnemu zavezancu priznano največ 40.000 EUR 
odhodkov oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem 
letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri 
zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni 
delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev; 

− obvezen izstop iz sistema - če bo povprečje prihodkov, 
ugotovljenih po pravilih o računovodenju, v dveh 
zaporednih davčnih obdobjih preseglo 150.000 EUR; 

− seštevanje prihodkov povezanih oseb, razen če 
zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih 
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razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev 
za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov; 

− za družinske člane se po novem štejejo tudi bratje in 
sestre. 

 
3. Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem 
postopku (ZDavP-2K): 
− razkritje podatkov delodajalcu glede uveljavljanja 

posebne davčne osnove pri napotitvah na čezmejno 
opravljanje dela; 

− uvaja se možnost brezgotovinskega plačila davčnih 
obveznosti pri upravnem ali drugem državnem organu 
brez plačila provizije; 

− ukinjajo se naslednji predpisani obrazci s področja 
dohodnine, vsebina bo še vedno predpisana 
(Zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve iz 
drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja 
dejanskih stroškov, Zahtevek za uveljavljanje dejanskih 
stroškov nerezidenta–nastopajočega izvajalca ali 
športnika, Zahtevek za uveljavljanje olajšave za 

vzdrževane družinske člane, Obvestilo o uveljavljanju 
davčne osnove od obresti od dolgoročno vezanih 
denarnih sredstev, Obrazec za priglasitev davčne 
obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in 
nadaljevanju po drugi osebi); 

− ostale spremembe so redakcijske narave. 
 
4. Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem 
potrjevanju računov (ZDavPR-A): 
− omogoča se trajna uporaba VKR; 
− podaljšuje se rok za pošiljanje podatkov - podatke o 

izdanih računih preko VKR bo potrebno posredovati do 
10. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun 
izdan; 

− podaljšan je rok za preverbo potrjenih računov iz 30 na 
60 dni po dnevu izdaje; 

− prepovedana je uporaba VKR in davčne blagajne v 
istem poslovnem prostoru; 

− spremembe določb pri prekrških. 

KAJ SI OBRTNIKI IN PODJETNIKI ŽELIJO V LETU 2018? 

 
Obrtniki in podjetniki v letu 2018 pričakujejo predvsem 
znižanje stroškov plač, več vajencev in da breme 
nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca 
na ZZZS po 20 koledarskih dneh. To je med drugim 
pokazala anketa, ki so jo v Obrtno-podjetniški zbornici 
Sloveniji opravili med svojimi člani v mesecu decembru 
2017. 
Z novim letom so na področju davčne zakonodaje nastale 
nekatere spremembe. Obrtniki in podjetniki so večinoma 
(90 % vprašanih) zadovoljni, da se je pri normirancih 
ohranila višina davčno priznanih odhodkov, ki znašajo 80 % 
prihodkov. Kar 93 % anketiranih obrtnikov in podjetnikov 
meni, da so stroški plač v Sloveniji previsoki in da bi 
jih morali znižati. Prepričani so tudi, da visoki stroški plač 
zmanjšujejo njihovo konkurenčnost. 
Velik problem v obrti in podjetništvu je tudi pomanjkanje 
usposobljenega kadra, zato ni presenetljivo, da 96 % 
anketirancev meni, da bi moralo pristojno ministrstvo več 
storiti za promocijo vajeništva, saj je bilo v tem šolskem 
letu zgolj 53 vajencev v Sloveniji. 
93 % vprašanih je zadovoljnih, da je OZS v zakonu o 
inšpekciji dela dosegla, da v primeru enkratnega 
nepravočasnega izplačila plač inšpektor ne more zapreti 
obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev. Ob tem so 
nekateri anketiranci opozorili na plačilno nedisciplino 

državnih podjetij, spet drugi pa so menili, da bi morali 
najprej preveriti vzrok nepravočasnega izplačila plač (na 
primer zaradi plačilne nediscipline) in šele nato presoditi, 
kaj storiti. 
Med prioritetnimi željami v letu 2018 so obrtniki in 
podjetniki izpostavili naslednje (na prvem mestu je 
najpomembnejša, na zadnjem pa najmanj pomembna 
želja): 
1. Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora 

preiti z delodajalca na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh (sedaj je 
30 delovnih dni). 

2. Določiti nov odpovedni razlog, po katerem bo 
delodajalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o 
zaposlitvi, ko ta ne more opravljati dela. 

3. Drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v 
primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode 
pri delu plačujejo t.i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi 
več deset tisoč evrov). 

4. Obrazec  A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno 
opravljanje storitev, se mora izdati takoj (sedaj traja 
tudi 5 dni). 

5. Sprememba metodologije za izračun omrežnin (obrtniki 
plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera 
in ne po dejanski porabi vode). 

 
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 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 730 izvodov 

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

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

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

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

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

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

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

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

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  
 
ODPRT JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM 
Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt razpis za dolgoročne in kratkoročne 
kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni 
EURIBOR + 2,30 %. 
Pridobite jih lahko za:  
- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
- nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje do 1 leta pridobite po obrestni meri 1,8 %, 
nominalno.  
Za upravičence iz nekaterih občin na voljo še sredstva za dolgoročne kredite iz preteklih let so. Omenjene kredite lahko 
do vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a.  
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.  
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 1.1.2018 dalje 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: 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 zvišal!) 
TABELE PRISPEVKOV OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI www.ooz-skofjaloka.si! 
 

NE SPREGLEJTE! Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. februar. Sem 
sodijo otroci, zakonci ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in drugi člani 
kmečkega gospodinjstva. Za lani znaša olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra. Sama vloga je letos spremenjena. 

 

 

IŠČETE POSLOVNI PROSTOR?  
OOZ Škofja Loka ima še vedno na voljo nekaj prostih poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje pisarniške dejavnosti v 
velikosti 12 m2 in 19,90 m2. INFO: telefon 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
 


