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Nagrada za poslovno 
uspešnost  

Prodaja tobačnih 
izdelkov – ponovno 
opozorilo! 

Obveznosti 

4 5 7 

NAJAVA DOGODKOV: 

 
 

40. jubilejni OBRTNIŠKI PLES – tradicionalno družabno srečanje s 
plesom (sobota, 24.11.2018) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa zase in se udeležite našega tradicionalnega družabnega 
srečanja s plesom, ki ga za svoje člane organiziramo že 40. leto. Prav gotovo je naša zbornica 
ena redkih v Sloveniji, ki tradicijo tovrstne družabnosti izvaja že toliko dolgih let.  
 
Tokrat se bomo ponovno družili in se vrteli 
 

v soboto, 24. novembra, s pričetkom ob 19. uri 
ob zvokih ansambla TRIO ŠUBIC 

v Gostilni-Restavraciji AVSENIK v Begunjah na Gorenjskem. 
 

Ansambla Trio Šubic prav gotovo ni potrebno podrobneje predstavljati, saj je na naših srečanjih že velikokrat poskrbel za odlično 
vzdušje in zabavo. Trio sestavljajo: brata Miha, ki igra kitaro in Marjan, ki igra kontrabas in bariton ter njun bratranec Tomaž, ki 
igra harmoniko. Vsi trije tudi pojejo. Z izvajanjem širokega spektra glasbe poskrbijo za različne glasbene okuse.  
 
Za vaš prispevek, ki znaša 30 EUR na osebo, boste prejeli večerjo (predjed, glavna jed, solata, sladica in manjši obrok po 
polnoči). Pijača v ceno ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam.  
OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu, krila stroške aperitiva ob prihodu, celotnega zabavnega programa in 
nagradnih iger. 
 
Prijave z vplačilom sprejemamo v pisarni zbornice do 21. 11. 2018 oz. do zasedbe mest.  
Po napornem delu si privoščite zabavo in sprostitev v veseli družbi. Pridite, zagotovo bo veselo! 

Termin Dogodek
sobota 10.11.2018 10.00 Delavnica: Podzavest in podzavestna prepričanja (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
sobota 17.11.2018 7.00 Seminar: Usposabljanje za voznike po programu za leto 2018
sobota 24.11.2018 19.00 40. tradicionalni Obrtniški ples pri Avseniku v Begunjah
petek 7.12.2018 19.30 Božično-novoletni koncert s Slovenskim Oktetom
sobota 8.12.2018 13.00 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov (Gostilna Pr' Starman)
petek, sobota 14.-15.12.2018 Obdarovanje otrok z obiskom Božička (Loški oder)
petek, sobota 18.-19.01.2019 Strokovna ekskurzija: Ogled tovarne avtomobilov Hyundai in Brno
ponedeljek 21.01.2019 16.00 Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje
sobota 16.03.2019 7.00 Seminar: Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

8.,9. in 15.04.2019 Andragoško-pedagoški seminar za usposabljanje mentorjev
sreda 24.04.2019 17.00 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja
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Strokovna ekskurzija: OGLED TOVARNE AVTOMOBILOV HYUNDAI IN BRNO (18.-19.1.2019) 
 
Na pobudo članov Sekcije avtoserviserjev, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira novo strokovno 
ekskurzijo – tokrat bomo obiskali tovarno avtomobilov Hyundai in Brno. Strokovna ekskurzija je namenjena vsem članom 
zbornice, ne glede na sekcijo. 
 
Vse velike stvari se začnejo z malim in to velja tudi za zgodovino koncerna Hyundai. Chung Ju-Yung, oče "Chaebola", ki je leta 
1940 v Seulu odprl popravljalnico avtomobilov, si gotovo ni mogel predstavljati, da se bo njegova zakotna delavnica še za časa 
njegovega življenja razvila v eno od 25 največjih podjetij na svetu. Kmalu po drugi svetovni vojni, natančneje leta 1947, se je 
delavnici pridružilo gradbeno podjetje Hyundai Engineering & Construction Co., do leta 1960 pa je Hyundai že prerasel v eno 
največjih korejskih podjetij. Svojo dejavnost je razširil še s številnimi drugimi gospodarskimi vejami (ladjedelništvo, proizvodnja 
elektronike in polvodnikov, itd.). 
 
PROGRAM: 
1. dan: petek, 18. januar: 
Odhod iz Škofje Loke ob 3.30, sledi vožnja mimo Dunaja in Brna do kraja Nižny Lhoty, kjer je tovarna avtomobilske znamke 
Hyundai, ki si jo bomo ogledali ob 13.00 uri. Po ogledu se bomo začeli vračati proti Brnu. Kratek postanek bomo naredili v mestu 
Olomuc. Največja mestna znamenitost je 35 m visoko baročno kužno znamenje iz 18. stoletja. Omenjeno znamenje sv. Trojice, 
ki so ga gradili med leti 1716 in 1754 je bilo zgrajeno v zahvalo za rešitev pred kugo in se nahaja tudi na seznamu svetovne 
dediščine UNESCO. Sledi vožnja v Brno, namestitev v hotelu. Odhod na večerjo v pivnico. Vrnitev v hotelu in prenočevanje. 
2. dan: sobota, 19. januar: 
Po zajtrku se bomo odpeljali na ogled muzeja traktorjev Zetor, ki so zaradi enostavne uporabe in poceni vzdrževanja med 
slovenskimi kmeti zelo priljubljeni. Po neuradnih ocenah naj bi bilo v Sloveniji v uporabi okrog 20.000 traktorjev znamke Zetor. 
Po ogledu se bomo odpeljali v središče Brna in se sprehodili mimo glavnih znamenitosti. Ogledali si bomo tudi Tehniški muzej. 
Odhod proti Sloveniji bo v popoldanskih urah in vožnja na slovensko stran, kjer bomo imeli večerjo. Sledi še vožnja proti domu, 
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.  
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce: 
št. plačanih potnikov v avtobusu 35 30 25 
cena na osebo v EUR 163,00 177,00 195,00 

 
Sekcija avtoserviserjev svojim članom, ki imajo poravnano članarino, udeležbo sofinancira v višini 50 
EUR/obratovalnico!  
 
Cena vključuje:  
- prigrizek (sendvič) in pijača ob odhodu, 
- prevoz s turističnim avtobusom, odhod iz Škofje Loke,  
- zunanje oglede po programu, 
- voden ogled tovarne Hyundai v angleškem jeziku in prevod v slovenski jezik, 
- ena prenočitev z zajtrkom v hotelu ***+ v Brnu v dvoposteljni sobi, 
- vstopnino muzej traktorjev Zetor,  
- vstopnino v Tehniški muzej Brno, 
- večerjo v pivnici, pijača je za doplačilo, 
- večerjo na slovenski strani, turistični menu, pijača je za doplačilo,  
- turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter ddv. 

 
Možna doplačila: 
- odstopnina: 7,60 EUR/osebo. 
(pojasnilo: če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi 
ožji družini potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini 
(zakonec, starši, otroci). Potnik mora Arriva Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za 
odpoved in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Arriva Alpetour v tem primeru 
potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka izleta, kakor tudi ne za čas 
neizkoriščenega dela potovanja.) 
 
Način plačila: 
- akontacija 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika na osnovi izstavljenega računa najmanj 14 dni pred odhodom.  
 
Rok za prijavo: 30.11.2018 oz. do zasedbe prostih mest. Prednost pri prijavi imajo člani Sekcije avtoserviserjev. 
 
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   
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: PODZAVEST IN PODZAVESTNA 
PREPRIČANJA – KAKO BITI BOLJ ZDRAV, 
USPEŠEN IN SREČEN (sobota, 10.11., ob 10. uri) 
 
V sklopu delavnic, katerih skupen slogan je »Skrb za zdravje 
– temelj podjetniškega uspeha!«, vabimo še na zadnjo – 4. 
delavnico: Podzavest in podzavestna prepričanja – 
kako biti bolj zdrav, uspešen in srečen. 
 

Čas in kraj delavnice: 
sobota, 10. november 2018, od 10. – 12. ure v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
 

Izvedeli boste: 
1. Kako si s preprostimi tehnikami pomagati do tega, da 

prepoznamo kaj nosimo globoko v svoji podzavesti 
2. Kako bolj pozitivno razmišljati 
3. Zakon vzroka in posledice – zakon karme 
4. Kako z vsakodnevnimi navadami pripomoremo k temu, 

da življenje teče bolj gladko 
 
Delavnico bo tudi tokrat 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…  

 
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: do zasedbe prostih mest! 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
(sobota, 17.11., ob 7. uri) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije 

oz. kode Evropske unije. V letošnjem letu organiziramo še 
eno usposabljanje po programu za leto 2018 v sodelovanju 
z OZS.  
 
Čas in kraj delavnice: 
sobota, 17. november 2018, ob 7. uri v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
 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: 12.11.2018 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Brezplačni ANDRAGOŠKO - PEDAGOŠKI SEMINAR 
–  usposabljanje mentorjev (8., 9. in 15.4.2019) 
 
V prihodnjem letu bomo v sodelovanju z OZS organizirali 
brezplačni pedagoško andragoški seminar za mentorje, 
delodajalce in njihove zaposlene. Čim večjemu številu 
mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS 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.   
 
Čas in kraj seminarja: 
8., 9. in 15. april 2019, velika sejna soba OOZ Škofja Loka,  
Spodnji trg 2a, Škofja Loka.  
 
Kotizacije NI! Izvedbo usposabljanja v celoti financirata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski 
socialni sklad.  
Rok za prijavo: 28.1.2019 oz. do zasedbe prostih mest! 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV JE OMEJENO!!! PRIJAVE SO 
OBVEZNE!

 
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). 
  

 

SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: 14. 11. 2018!!!) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2010 do 2017). 
 
Prosimo vas, da nam imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani, 
najkasneje do srede, 14. 11. 2018. Po tem datumu prijav  žal ne bomo mogli več sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela 
OOZ Škofja Loka. 
 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja Loka, 
za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka prispevati 
sami. Izpolnjeno prijavnico, objavljeno na naši spletni strani, prav tako pošljite na naš naslov do 14. 11. 2018. Za strošek vam 
bomo izstavili predračun. 
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v decembru! 
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NAGRADA ZA POSLOVNO USPEŠNOST (vir: Unija računovodska hiša) 

 
Podjetja, katerim gre dobro in 
poslujejo z dobičkom, se 

večinoma odločajo za nagrajevanje svojih zaposlenih z 
namenom motiviranja in pohvale za vložen trud z nagrado za 
poslovno uspešnost, ki se največkrat da ob koncu 
koledarskega ali poslovnega leta. Nagrado za poslovno 
uspešnost poznamo tudi pod pojmi trinajsta plača, božičnica, 
letna nagrada in podobno. V Zakonu o dohodnini je 
uporabljen izraz »del plače za poslovno uspešnost«. 
 
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno 
uspešnost in dodatkov. Poleg naštetega je lahko sestavni del 
plače tudi nagrada za poslovno uspešnost, vendar mora biti 
to zapisano v splošnemu aktu delodajalca oziroma 
dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali določeno v 
individualni pogodbi o zaposlitvi. Pod določenimi pogoji, 
predstavljenimi v nadaljevanju, se del nagrade za poslovno 
uspešnost ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja. 
 
Od 1. 1. 2018 je neobdavčeni del nagrade za poslovno 
uspešnost višji: povečal se je na višino zadnje znane 
mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (pred letom 
2018 je bilo neobdavčenih le 70 odstotkov). V davčno osnovo 
za obračun se všteva samo znesek, izplačan kot nagrada za 
poslovno uspešnost, ki preseže višino zadnje objavljene 
povprečne mesečne plače zaposlenih v RS. Od tega zneska 
je treba obračunati in plačati akontacijo dohodnine. 
Zakonsko je določena le višina neobdavčljivega dela z 
dohodnino, kljub temu pa je treba od celotne nagrade za 
poslovno uspešnost obračunati in plačati prispevke za 
socialno varnost delojemalca in delodajalca. Ugodnejša 
davčna obravnava velja le za izplačila v denarni obliki. 
 
Nagrada za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine celotne 
povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, če je nagrada za 
poslovno uspešnost izplačana enkrat v koledarskem letu 
vsem upravičenim delavcem hkrati in so pogoji za pridobitev 
pravice do nagrade za poslovno uspešnost enotni za vse 

delavce. Ugodnejša davčna obravnava velja le tedaj, če so 
pogoji in merila za pridobitev nagrade za poslovno uspešnost 
zapisani v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi. 
Zapis samo v individualni pogodbi o zaposlitvi ni 
pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo. 
 
Nagrada za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če velja eden od 
naslednjih primerov: 
 
• Vsi delavci pri delodajalcu imajo pravico do izplačila 

nagrade za poslovno uspešnost, pravica do izplačila 
nagrade za poslovno uspešnost in merila za njeno 
izplačilo so določeni v splošnem aktu delodajalca, s 
katerim so delavci vnaprej seznanjeni. V splošnem aktu 
morajo biti pogoji za pridobitev pravice določeni enotno 
za vse delavce, višina izplačila pa je lahko določena v 
fiksnem znesku ali v enakem deležu plače posameznega 
delavca. 

• S kolektivno pogodbo je dogovorjena možnost izplačila 
nagrade za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih 
v kolektivni pogodbi, ali dogovorjenih na način ali na 
podlagi kolektivne pogodbe. Če je nagrada za poslovno 
uspešnost dogovorjena s kolektivno pogodbo, ta ne 
zahteva, da imajo vsi delavci pravico do izplačila po 
enotnih kriterijih. Pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo 
v primeru kolektivne pogodbe je le ta, da je nagrada za 
poslovno uspešnost izplačana enkrat leto vsem 
upravičencem hkrati. 

 
V zakonu ni določeno, da bi morali vsi zaposleni pri 
določenem delodajalcu prejeti enako nagrado za poslovno 
uspešnost, lahko se upravičenost omeji tako, da nagrado na 
primer prejmejo samo zaposleni, ki so se zaposlili v podjetju 
po določenem datumu, samo zaposleni, ki so bili prisotni na 
delu več kot določeno število dni in podobno, če so ti pogoji 
vnaprej znani in zapisani v splošnemu aktu ali 
kolektivni pogodbi.

 
AKTUALNO 
 
Pravice in omejitve opravljanja dela v skrajšanem 
delovnem času 
(Vir: Portal FinD-INFO, 27. 9. 2018, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca 
Kunšek) 
 
Delo s skrajšanim delovnim časom je ena od možnosti 
zaposlitve, ki ima svoje posebnosti glede na vzrok nastanka 
takšnega delovnega razmerja. Delo s skrajšanim delovnim 
časom je namreč lahko odraz uveljavljanja pravic enega od 
zaposlenih staršev po določbah Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), invalida ali 
delnega upokojenca po Zakonu o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali pa je odraz manjših 
potreb po delu zaposlenega v delovnem procesu. To 
pomeni, da je delo s skrajšanim delovnim časom 
dogovor med delodajalcem in delavcem, ki ga lahko 
predlaga kdorkoli od njiju. 

 
Temelje dela s skrajšanim delovnim časom določa Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 65. členu določa, da ima 
delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši 
delovni čas, enake pogodbene in druge pravice ter 
obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela 
polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za 
katerega je sklenil delovno razmerje. Pri tem ima tudi 
delavec s skrajšanim delovnim časom v skladu s 159. členom 
ZDR-1 pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 
štirih tednov. V kolikor gre za starejšega delavca, invalida, 
delavca z najmanj 60-odstotno telesno okvaro ali delavca, ki 
neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, 
pa ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega 
dopusta. V primeru delavca z otrokom, ki še ni dopolnil 15 
let, pa mu za vsakega otroka pripada dodatni dan dopusta.  
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Prav tako delavcu, ki dela skrajšani delovni čas pripada 
regres, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi, izjema od navedenega je delo s 
skrajšanim delovnim časom na podlagi uveljavljanja pravic v 
posebnih primerih, ki jih določajo druge zakonske podlage. 
Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, 
delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti 
dela preko dogovorjenega delovnega časa, razen v primerih 
naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno 
pričakuje. 
 
V skladu s 154. členom ZDR-1 ima delavec, ki dela krajši 
delovni čas po 65. členu ZDR-1, vendar najmanj štiri ure na 
dan, pravico do odmora med dnevnim delovnim 
časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Pri tem 
je lahko odmor šele po eni uri dela in najkasneje eno uro 
pred koncem delovnega časa. Tako kot pri zaposlenih za 
polni delovni čas, pa se čas odmora všteva v delovni čas. 
 
Delavec lahko v skladu s 66. členom ZDR-1 sklene pogodbo 
o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako 
doseže polni delovni čas t.j. 40 ur na teden. Pri tem mora 
pogodba o zaposlitvi vsebovati dogovore z delodajalci o 
delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o 
drugih odsotnostih z dela, delodajalci pri katerih je 
delavec zaposlen pa so mu dolžni zagotoviti sočasno izrabo 
letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim 
to povzročilo škodo. 
 
Če delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če 
bi delal polni delovni čas. Prav tako ima pravico do plačila 
za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni 
delovni čas. 
 
Pri uveljavljanju pravice opravljanja dela s skrajšanim 
delovnim časom ima eden od staršev v skladu s 1. 
odstavkom 50. člena ZSDP-1 pravico do dela s krajšim 
delovnim časom od polnega, če neguje in varuje otroka do 
tretjega leta starosti. V primeru dveh otrok pa ima eden od 
staršev pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega 
do končanega prvega razreda, pri čemer je eno leto izrabe 
pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega 
neprenosljivo za vsakega od staršev. V tem primeru 
delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski 
delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do 
polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno 
varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika 
Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje 
za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za 
zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in 
poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in 
povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje 
prispevke po stopnjah določenih z Zakonom o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV). Delavec mora obvestiti delodajalca 
o začetku dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 
30 dni pred začetkom uveljavljanja pravice opravljanja dela 
s skrajšanim delovnim časom. V skladu s 111. členom ZSDP-
1 se z globo od 3.000 do 5.000 evrov za prekršek kaznuje 

delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če ne omogoči enemu od staršev koriščenje 
pravice dela s skrajšanim delovnim časom. 
 
Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično 
tedensko delovno obveznost. V primeru samostojnega 
opravljanja dejavnosti določbe 50. člena ZSDP-1 veljajo tudi 
za starše, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačujejo 
prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko. 
 
Velja opozoriti, da v skladu s 53. členom ZSDP-1 pravica do 
skrajšanega delovnega časa delavcu ne pripada, če je otrok 
zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu 
ali zdravstveni ustanovi, v katerem ima celodnevno 
brezplačno oskrbo, če je obdobje daljše od 30 dni v letu. 
 
Prav tako pa pravica do dela s krajšim delovnim časom 
preneha, če inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da oseba 
dela več kot krajši delovni čas v času izrabe pravice po 
pogodbi o zaposlitvi. Podobno tudi pravica do plačila 
prispevkov iz 51. člena ZSDP-1 preneha, če inšpekcija 
ugotovi, da oseba v času izrabe pravice dela v večjem 
obsegu kot je zavarovana iz naslova opravljanja dejavnosti 
ali če oseba dela v času izrabe pravice dela po pogodbi ali 
opravlja samostojno dejavnost. 
 
Bi zaposlili tujca? To morate vedeti. 
(Vir: Delo, 18. 10. 2018, www.sta.si, Avtor: Nejc Gole) 
 
Tujec, ki se želi zaposliti ali delati v Sloveniji, za to potrebuje 
enotno dovoljenje, ki ga izda upravna enota. 
Podjetja zaradi pomanjkanja delovne sile in prihoda tujih 
investitorjev vse bolj zaposlujejo delavce iz tujine, tudi iz 
držav, iz katerih ti tradicionalno niso prihajali. V nadaljevanju 
najdete odgovore na osem vprašanj o zaposlovanju tujih 
državljanov. 
 
Katera dovoljenja potrebujejo tuji državljani za delo 
v Sloveniji? 
Tujec, ki se želi zaposliti ali delati v Sloveniji, za to potrebuje 
enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru sezonskih 
del, krajših od 90 dni v koledarskem letu, pa zadošča delovno 
dovoljenje. 
Kdo mora zaprositi za dovoljenja? 
Vloge za enotna delovna dovoljenja se vložijo na enotni 
vstopni točki pri upravni enoti, vloge za delovna dovoljenja 
pa na zavodu za zaposlovanje. Za enotno dovoljenje mora 
zaprositi tujec sam oziroma njegov delodajalec, za delovno 
dovoljenje pa zaproša delodajalec. 
Kdo izdaja dovoljenja? 
Enotna dovoljenja izdajajo upravne enote, kjer bo tuji 
delavec zaposlen ali kjer bo prebival, delovna dovoljenja pa 
centralna služba zavoda za zaposlovanje. 
Kakšen je pogoj za izdajo enotnega dovoljenja? 
Tuji državljan mora izpolnjevati pogoje iz zakona o tujcih, 
torej mora imeti veljavni potni list, biti nekaznovan in imeti 
zadostna sredstva za preživljanje. Poleg tega mora zavod za 
zaposlovanje na podlagi zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev izdati soglasje za zaposlitev 
ali delo. Za delavce iz Bosne in Hercegovine kot soglasje služi 
dovoljenje na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov 
BIH v Republiki Sloveniji. Tudi tega izda zavod. Enotno 
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dovoljenje se lahko izda brez soglasja zavoda v posebnih 
primerih, denimo za diplomate, duhovnike, novinarje, 
študente za delo prek študentskih servisov ... 
Kakšni so roki za pridobitev enotnega dovoljenja? 
Zakonski rok za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju je 15 
dni od dneva popolne vloge. Zakonski rok za izdajo 
dovoljenja pa je 60 dni oziroma v preprostih postopkih 30 
dni. Upravni organi vse podatke pridobivajo sami po uradni 
dolžnosti. 
Kako je mogoče postopke pospešiti? 
Največ zastojev in težav je zaradi nepopolnih in napačno 
vloženih vlog. Zato je potrebno dodatno dopolnjevanje vlog, 
kar podaljšuje čas reševanja in povzroča delo tako 
vlagateljem kot upravni enoti in zavodu za zaposlovanje. 
Tako je koristno dobro poznavanje zakonodaje o 
zaposlovanju tujcev in natančno izpolnjevanje vlog. Vendar 
podjetja poročajo tudi o sistemskih težavah, denimo o 
administrativnih zapletih, da se ne morejo pripraviti na 
določene usmeritve in da neuspešno kličejo referenta. Te 
težave mora rešiti država, med drugim z dodatnimi 
zaposlitvami na zavodu za zaposlovanje. Podjetjem bi 
koristilo več usposobljenega kadra za reševanje vlog ter za 
pomoč strankam pri pojasnjevanju pogojev in vlaganju vlog. 
Kako je urejeno zaposlovanje delavcev iz Evropske 
unije v Sloveniji? 
Državljani EU, Norveške, Islandije, Liechtensteina (države 
Evropskega gospodarskega prostora) in Švice za delo v 
Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Zaposlovanje 
evropskih državljanov je izenačeno z zaposlovanjem 
slovenskih državljanov. Delodajalec z delavcem sklene 
delovno razmerje skladno s slovensko delovnopravno 
zakonodajo. Z njim sklene pogodbo o zaposlitvi ter ga prijavi 
v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. 
Prepovedana je vsaka diskriminacija na podlagi državljanstva 
glede dela, plačila in drugih delovnih razmer. 
Ali državljani tretjih držav, ki že imajo dovoljenje za 
delo v eni od držav Evropske unije, potrebujejo 
dovoljenje tudi v Sloveniji? 
Da. Vsaka država Evropske unije ima svojo zakonodajo o 
zaposlovanju tujcev iz tretjih držav. Dovoljenja, ki jih izda 

država EU, veljajo samo za zaposlitev ali delo v tisti državi. 
Za zaposlitev ali delo v Sloveniji takšen tujec potrebuje 
enotno dovoljenje in soglasje, izdano na podlagi slovenske 
zakonodaje v Sloveniji. 
 
PONOVNO OPOZORILO!!! Izdaja dovoljenj za 
prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov! 
 
Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo 
elektronsko prek portala e-VEM (SPOT). Poslovne subjekte, 
ki že uporabljajo portal, pozivamo, da si pred oddajo vloge 
uredijo pooblastilo za oddajo te vloge prek portala e-VEM 
(SPOT). Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, 
pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lahko 
uredijo elektronsko na portalu e-VEM ali s pisnim 
pooblastilom, ki ga oddajo na eni izmed točk VEM (taka 
točka deluje tudi na OOZ Škofja Loka).  
 
Ministrstvo za zdravje poziva poslovne subjekte, da 
vložijo vlogo do 11. novembra 2018, saj Zakon o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 
določa, da je prodaja po tem datumu dovoljena samo 
v prostorih, za katero je bilo izdano dovoljenje.  
 
Dovoljenje izda Ministrstvo za zdravje in velja pet let od 
dneva izdaje z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet let. 
Ob oddaji vloge je za dovoljenje za posamezno poslovno 
enoto treba plačati upravno takso v višini 18,10 EUR.  
 
Zaradi zelo velikega števila vlog Ministrstvo za zdravje 
sporoča, da bo čas izdaje dovoljenj nekoliko daljši. 
Pomembno je, da vlogo oddate do 11. novembra 
2018! Le v tem primeru lahko tobačne in povezane izdelke 
nemoteno prodajate tudi v času, ko čakate na dovoljenje.  
 
Za več informacij smo vam na voljo na naši zbornici v Škofji 
Loki, kjer dobite tudi odgovore na pogosta vprašanja, ki jih 
je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

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

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

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave o 
članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2019 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 dni za 

leto in za dejanske dneve financiranja 
mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 
sklepom o obrestnih merah Nove LB 

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

kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 
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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. 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
Nov razpis Lidla – Lojtr'ca domačih 
 
V Lidlu Slovenija verjamejo v tesno sodelovanje z lokalnimi 
proizvajalci, še posebej pa želijo pomagati tistim 
podjetnikom, ki so na svojo poslovno pot šele stopili. Letos 
že tretje leto zapored izvajajo projekt Lidlova Lojtr’ca 
domačih, s katerim nagovarjajo vse manjše, butične 
slovenske proizvajalce, ki si želijo svoj posel razširiti in svoje 
izdelke postaviti na prodajne police Lidla Slovenije.  
 
Gre za razpis, povabilo k sodelovanju, ki poteka od 01. 
novembra do 30. novembra 2018 in v katerem iščejo 
najboljše slovenske butične specialitete. Izbrane bodo 
predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah (54 po celi 
Sloveniji) v začetku naslednjega leta. Izbrani na razpisu bodo 
deležni tudi izobraževalnih vsebin, ki jim bodo pomagale 
izdelek optimizirati tako v njegovi zunanji podobi, kot 
komunikaciji, s katero nagovarjajo potencialne kupce.  
Vse podrobnosti projekta, vključno s prijavnico so na voljo 
na www.lojtrcadomacih.si 
 

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. 
 
Oglaševanje v glasilih OOZ Škofja Loka 
Izkoristite priložnost in oglašujte v Informatorju in Loški 
obrti. Več informacij na tel.: 50 60 200. 
 
Strokovna srečanja v organizacij sekcij pri OZS: 
• 17. in 18.11.2018, Zreče: 28. Strokovno srečanje 

kovinarjev (strošek udeležbe svojim članom krije Sekcija  
kovinarjev pri OOZ Škofja Loka) 

• 17. in 18.11.2018, Portorož: Kongres frizerjev in 
kozmetikov 

• 17. in 18.11.2018, Bohinj: Strokovno srečanje fotografov 
• 23. in 24.11.2018, Portorož: Strokovno srečanje optikov 
• 26. in 27.11.2018, Portorož: Strokovno srečanje gostincev 

(načrtujemo skupno udeležbo!) 
 
 

Del svoje dohodnine namenite za humanitarno pomoč obrtnikom, namesto da ostane državi! 
 
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2 lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene 
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih 
(humanitarnih) namenov. Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom ima status upravičenca do teh sredstev in 
poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo 
treba). Dajmo raje sebi in stanovskim kolegom kot državi! 
Če želi zavezanec del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, je treba izpolniti obrazec (najdete 
ga tudi na naši spletni strani) in ga poslati: 
• Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom (Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana), območni obrtno-podjetniški zbornici ali 

pristojnemu finančnemu uradu, 
• kadarkoli pa lahko zahtevo za namenitev dela dohodnine izpolni in odpošlje preko sistema e-Davki 
 
OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU za 
izplačila od 1. 3. 2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR   

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: 34,37 EUR   
Tabele za obračun prispevkov najdete na naši spletni strani!!! 
 
 

 

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 80 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 
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