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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 

 
 
LOŠKA OBRT in NAMIZNI KOLEDAR za leto 2019 
 
V skladu s sklepom Upravnega odbora in Skupščine OOZ Škofja Loka glasila Loška obrt in namiznega koledarja 
za leto 2019 ne pošiljamo po pošti, zato vas vabimo, da se oglasite pri nas na zbornici in obe zadevi prevzamete.  
Rok za prevzem je 18.1.2019! 
 
 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN 
ZA LETO 2018 S SPREMEMBAMI ZAKONODAJE 
(ponedeljek, 21.1., ob 16. uri) 
 
Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno 
praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za 
pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili 
vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega 
obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z 
novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.  
Predavateljica bo odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja 
in skupaj z udeleženci skušala odpraviti morebitne dileme, s 
katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in 
davčnega obračuna. 

 
Čas in kraj seminarja: 
ponedeljek, 21. januar 2019, od 16. – 19. ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 

Program: 
I. ZGD-1 in SRS  
• Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 
• Poročanje AJPES 
• Objava letnih poročil 
• Spremembe SRS 
 
II. Davčni obračun  
• Davčna osnova 

Termin Dogodek

petek, sobota 25.-26.01.2019 Strokovna ekskurzija: Ogled tovarne avtomobilov Hyundai in Brno
ponedeljek 21.01.2019 16.00 Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje
sreda 20.02.2019 16.00 Posvet: Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji
četrtek 21.02.2019 12.00-17.00 Seminar: Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik
sreda 13.03.2019 16.00 Seminar: Poročanje o nastalih odpadkih in odpadni embalaži v obratovalnicah
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
četrtek 11.04.2019 17.00-20.00 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"
sreda 24.04.2019 17.00 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

8.-14.04.2019 2-dnevna strokovna ekskurzija z ogledom sejma Bauma v Muenchnu
18.-25.5.2019 13. Teden obrti in podjetništva na Loškem - TOP 2019
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• Davčno priznani/nepriznani prihodki 
• Davčno priznani/nepriznani odhodki 
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih 

naložb 
• Amortizacija 
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo 
• Poslovanje s povezanimi osebami 
• Davčne olajšave 
• Posebnosti pri normirancih 
III. Davčne spremembe 
 
Seminar bo vodila: Jasmina Malnar Molek, svetovalka 
v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, je predavateljica z več kot 25-letnimi delovnimi 
izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica 
strokovnih člankov. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, ki 

je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo iz 

obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima 
poravnano članarino, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 16.1.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Brezplačni ANDRAGOŠKO - PEDAGOŠKI SEMINAR 
–  usposabljanje mentorjev (8., 9. in 15.4.2019) 
 
V sodelovanju z OZS bomo 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! Prijavnica je objavljena na naši spletni strani! 
 
Seminar: ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI (sreda, 20.2.2019, ob 16. 
uri) 
 
Vas zanima, kako poteka postopek zaposlovanja tujca? Želite 
zaposliti delavce iz Bosne in Hercegovine, Srbije…? Če želite 
zaposliti tujca - državljana tretje države, mora ta imeti 
veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru 
zaposlovanja državljana Bosne in Hercegovine ali Srbije pa 

tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki je 
soglasje k enotnemu dovoljenju. 
Ste vedeli, da lahko od 24.12.2018 dalje na portalu e-VEM 
elektronsko oddate vlogo za izdajo dovoljenja za prvo 
zaposlitev ali strokovno zaposlitev po sporazumu z BiH? To 
pomeni hitrejše in učinkovitejše pridobivanje delovnih 
dovoljenj. 
 
Odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja in dodatne 
obrazložitve o postopku zaposlovanja in delu tujcev v 
Sloveniji, bodo podali predstavniki Centralne službe Zavora 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 20. februar 2019, ob 16. uri v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 18.2.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Delavnica: KAKO POSTATI (ŠE BOLJ) USPEŠEN 
PODJETNIK (četrtek, 21.2.2019, ob 12. uri) 
 
Večina podjetnikov si želi povečati prihodke. Ste med njimi? 
Delate 12 ur dnevno in nimate dovolj časa zase in družino? 
Vam starši še niso predali dovolj odgovornosti in znanja? Če 
ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z da, potem vas vabimo 
na delavnico: Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik.  
 
Spoznali boste načine, tehnike in orodja, ki vam omogočajo 
večjo učinkovitost, obenem pa več prostega časa in 
povečanje prihodkov. 
 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 21. februar 2019, od 12. – 17. ure v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
 
Teme, ki se jih bomo dotaknili na delavnici: 
- Vsak podjetnik (tudi prevzemnik) mora postaviti lastno 

vizijo razvoja podjetja. 
- Vodenje podjetja iz podjetniškega vidika je ključno za 

dolgoročno uspešnost. 
- Veliko podjetnikov večino nalog izvajajo sami. Je to res 

najbolj učinkovito? 
- 7 ključnih vprašanj za ugotavljanje optimalnega načina 

vodenja podjetja… 
- Kako delegirati naloge, da nam ostane dovolj časa za 

pomembne stvari? 
- Zakaj je podjetniška funkcija pomembnejša od 

izvajalske–direktorske?  
- Kako optimizirati vodenje za trajno dolgoročno uspešno 

poslovanje? 
 

Delavnica bo razgibana, polna resničnih zgodb, predvsem pa 
izjemno interaktivna  s ciljem, da iz tega dogodka vsak odide 
z jasno vizijo in strategijo, kaj so ključni koraki za dolgoročno 
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uspešnost podjetja in tudi osebnega življenja. Čas je največja 
vrednota! 
Delavnico bo vodil: Uroš Kavs, Inštitut MoST. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 93,50 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih 

območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju 
plačane članarine, 

− 155 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 15.2.2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
(sobota, 16.3., ob 7. uri) 
 
Organizirali bomo dve usposabljanji voznikov po programu 
za leto 2019 v sodelovanju z OZS.  
 

Čas in kraj delavnice: 
sobota, 16. marec 2019, ob 7. uri  
 
Kotizacija:  
− 21 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

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

podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 50 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest. 
 
TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU (začetek 
marca, 2019) 
 
Na pobudo nekaterih članov, zbiramo interesente za tečaj in 
izpit iz varstva pri delu, ki ga bomo izvedli v začetku marca 
2019.  
Svoj interes sporočite na telefon 04 50 60 200. Tečaj 
in izpit bomo organizirali v primeru zadostnega števila 
prijavljenih. 

 
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). 

 
 

 
 
 
 
 

 
ZIMSKO SREČANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV Z DRUŽINAMI 2019 (Kope, 19.1.2019) 

 
Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami bo v 
organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije potekalo 
v soboto, 19. januarja 2019, na Kopah.  
 
Na velikem obrtniško-podjetniškem zimskem srečanju se 
boste lahko v veleslalomu pomerili tako odrasli kot otroci. 
Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje smučanja, od 
začetnikov do vrhunskih smučarjev, poskrbljeno pa bo tudi 
za vse tiste ljubitelje športa in rekreacije, ki ne marajo ali 
želijo tekmovati. Za ljubitelje teka na smučeh je na voljo 15 
km slikovitih prog, speljanih po pobeljenih planjavah od 
Grmovškovega doma do Ribniške koče, v zimski idili na 
Kopah pa je prav tako nešteto možnosti za nepozabne 
zimske sprehode. 
 
Seveda to še ni vse! Koroško smučišče Kope je raj za zimske 
rekreacije, druženja in zabavo za vse generacije. Poleg 
smučanja, sankanja, deskanja in teka nas smučeh, bo 
organizirano še tekmovanje v pripravi praženega krompirja, 

animacija za otroke, šola smučanja (v primeru interesa in 
proti doplačilu) in druge družabne igre.  
Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov se bo zaključilo s 
plesom ob dobri hrani in glasbi s podelitvijo medalj, pokalov 
in nagrad. Za zabavo pozno v noč pa bo poskrbljeno v 
tamkajšnjem nočnem lokalu. 
 
STROŠEK UDELEŽBE: 
− brezplačna kotizacija za eno osebo iz obratovalnice, 

ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino, 
− ostali udeleženci plačajo kotizacijo po določilih 

OZS (več na http://www.ooz-skofjaloka.si/3234-2/ 
Za udeležence bomo organizirali tudi skupni prevoz. 
Strošek bo krila OOZ Škofja Loka. 

 
PRIJAVE: 
OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200, 
ooz.sk.loka@siol.net, do srede, 16.1.2019, do 10. ure! 

 
DELOVNA RAZMERJA 
 
Pravice in obveznosti pri zaposlitvi za krajši 
delovni čas od polnega  
(avtor: Dušan Bavec, univ.dipl.prav., OZS) 
 
V praksi se večkrat zgodi, da se pojavi potreba po zaposlitvi 
delavca v manjšem obsegu in ne za polni delovni čas, pri 

čemer imajo največkrat v mislih zaposlitev s polovičnim 
delovnim časom v obsegu 20 ur tedensko, kar je zgodovinsko 
gledano največkrat pogojeno s pridobitvijo pravice do dela s 
polovičnim delovnim časom zaradi pridobljene invalidnosti. 
Tako delodajalce kot tudi kandidate za takšno zaposlitev 
zanima predvsem kakšne pravice in obveznosti iz delovnega 
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razmerja izhajajo iz takšne zaposlitve, še posebej so pogosta 
vprašanja o tem kakšen dopust in regres jim pripadata, 
kakšna so povračila stroškov v zvezi z delom ipd. 
Zakon o delovnih razmerjih, ZDR-1, ki velja od aprila 2013 
dalje omogoča, da delodajalec in delavec, v kolikor obema 
tako ustreza, skleneta pogodbo o zaposlitvi z delovnim 
časom, ki ni zgolj polni ali npr. polovični kar velikokrat 
nekateri zmotno mislijo, ampak so možne številne vmesne 
variante, saj niti ZDR-1, niti Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 ne določata spodnjega 
vstopnega praga oziroma minimuma delovnega časa, ki bi bil 
zahtevan za sklenitev delovnega razmerja in posledično za 
vključitev v socialna zavarovanja. Teoretičen razpon 
zaposlitve s krajšim delovnim časom je torej vse od 1 ure do 
40 ur na teden. To pomeni, da je popolnoma zakonita npr. 
takšna pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere bi delavec 
delal 10, 15, 25, 30 ali pa npr. 20 ur tedensko. 
 
Kakšne pravice gredo delavcem pri zaposlitvah za 
krajši delovni čas od polnega? 
 
Delavec, ki sklene  pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas 
od polnega, ima pravzaprav praviloma enake pogodbene in 
druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot 
delavec, ki dela poln delovni čas, je pa njihov obseg v 
nekaterih primerih odvisen od dolžine delovnega časa. V 
obsegu, ki je odvisen od dejanske dolžine delovnega časa, 
torej sorazmerno, uveljavlja delavec le tako imenovane 
deljive pravice, medtem ko ima pri pravicah in obveznostih, 
ki jih ni mogoče deliti, enak položaj kot delavec, ki je v 
delovnem razmerju s polnim delovnim časom. Med nedeljive 
pravice je tako moč šteti npr. pravico do letnega dopusta, 
povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, pravica do 
sodelovanja pri upravljanju, med deljive pa npr. regres, 
plačilo za delo, odpravnina ob upokojitvi, pa tudi pokojninska 
doba. 
 
Na kaj kaže še biti pozoren, ko se sklepa pogodba o 
zaposlitvi za krajši delovni čas? 
 
ZDR-1 tako npr. izrecno določa, da delodajalec delavcu, ki 
dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko 
dogovorjenega delovnega časa (nadurno delo), če v pogodbi 
o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno. To kljub vsemu lahko 
stori le v primerih, ko gre za dodatno delo v primerih naravne 
ali druge nesreče po 145. členu ZDR-1. Če delodajalec torej 
pričakuje, da bi nadurno delo utegnil naložiti tudi delavcu, ki 
dela s krajšim delovnim časom, potem naj to nedvoumno 
dogovori z delavcem in pisno protokolira že v sami pogodbi 
o zaposlitvi. 
Celotni članek najdete na spletni strani  www.svetovanje.si v 
rubriki »Blog« 
 
 
Odpoved! Kaj je z dopustom in regresom? 
(Vir: Informiran.si) 
 
Letni dopust in izplačilo regresa za letni dopust sta eni od 
osnovnih pravic, ki delavcu pripadejo ob sklenitvi delovnega 
razmerja. 
Pri tem pa se tako dopust, kot tudi regres, odmerita glede 
na trajanje zaposlitve v koledarskem letu. V kolikor delavcu 

delovno razmerje preneha med letom, je tako upravičen le 
do sorazmernega dela dopusta in regresa, ne glede ali mu je 
bil regres že v celoti izplačan in dopust v celoti odmerjen. 
 
Odmera letnega dopusta 
 
Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno 
obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 
Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na 
elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo 
nalaga delodajalec. 
 
Izplačilo regresa za letni dopust 
 
Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v 
tekočem koledarskem letu.  
 
Prenehanje delovnega razmerja med letom 
 
Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela 
letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela 
regresa. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha 
delovno razmerje med koledarskim letom in ima v 
posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od 
enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak 
mesec zaposlitve. Pri tem se štejejo le dopolnjeni meseci. 
Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o 
zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec 
dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta 
glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem 
delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec 
in delodajalec dogovorita drugače. 
Delavcu, ki poda odpoved in mu tako delovno razmerje 
preneha med letom, delodajalec tako za to koledarsko leto 
dolguje 1/12 regresa in 1/12 dopusta za vsak (dopolnjeni) 
mesec dela pri njemu. 
Če je delavec denimo v letu 2018 pri podjetju zaposlen 3 
mesece in 6 dni, mu pripada 3/12 (oz. 1/4) regresa. 
 
Kaj, če je bil dopust delavcu že odmerjen? 
 
Če delavec poda odpoved po 31. marcu, ko je že prejel 
odmerjen dopust za tekoče leto, mu mora delodajalec dopust 
odmeriti ponovno, skladno z novimi okoliščinami, upoštevaje 
prenehanje delovnega razmerja med letom. 
Če je delavec izrabil več dopusta, kot pa bi mu ga pripadlo 
glede na spremenjene okoliščine, je dolžan delavec povrniti 
nadomestilo za neupravičeno izkoriščen del letnega dopusta. 
V kolikor tega ne želi, lahko delodajalec vloži zoper delavca 
tožbo na pristojnem sodišču. 
 
Kaj, če je bil regres že izplačan? 
 
Če je delavec že prejel celotni regres za to koledarsko leto, 
je dolžan preveč izplačan regres vrniti. Delodajalec lahko 
preveč izplačan regres (in nadomestilo za preveč izkoriščen 
dopust) tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, 
vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca. 
V kolikor delodajalec pisnega soglasja od delavca ne uspe 
pridobiti in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa 
ne želi vrniti, mora delodajalec zoper delavca vložiti tožbo na 
pristojno sodišče. 
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AKTUALNO 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davku na dodano vrednost, katerega določbe se 
začnejo uporabljati s 1. 1. 2019 
Dne 28. 11. 2018 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1J), katerega določbe se začnejo uporabljati 
s 1. 1. 2019. 
Spremembe, ki jih ZDDV-1J prinaša, se med drugim 
nanašajo tudi na: 
− novo ureditev obravnave kuponov, izdanih po 

31.12.2018; 
− določitev kraja obdavčitve v primeru telekomunikacijskih  

storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev  
osebam, ki niso davčni zavezanci; 

− obveznost predložitve izjave po 45. členu ZDDV-1 pri 
transakcijah z nepremičninami; 

− oprostitve za dobave blaga in storitve v carinskih 
postopkih; 

− določitev začasnega odbitnega deleža v primerih, ko 
davčni zavezanec v preteklem letu nima primerljivih 
transakcij; 

− popravljanje napak v obračunu DDV na podlagi 
samoprijave in predložitev obračuna DDV na podlagi 
samoprijave ter obračunavanja obresti; 

− obdavčitev investicijskega zlata. 
 
Kar se tiče transakcije z nepremičninami, pri katerih 
obdavčljivi dogodek nastane po 30.11.2018, se z ZDDV-1J 
črta  obveznost predložitve izjave o izbiri obdavčitve po 45. 
členu ZDDV-1. V tem primeru zadostuje, da za namene 
nadzora davčna zavezanca, ki sta vpletena v transakcijo, na 
zahtevo davčnega organa dokažeta obstoj predhodnega 
pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z 
nepremičnino pred opravljeno dobavo nepremičnine.  
 
Dogovor torej še vedno ostaja obvezen, vendar velja, da o 
izbiri obdavčitve pri nepremičninah ni potrebno predlagati že 
sedaj decembra – seveda pa je izjavo potrebno  imeti spisano 
in arhivirano za potrebe davčnih kontrol in inšpekcijskih 
nadzorov. 
 
Ste vpisani v evidenco embalerjev?  
 
Januarske spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za 
podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno 
skupaj z embaliranim blagom. To velja za vso embalažo, tudi 
zelo nizke količine.  
 
V posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO) se je 
bilo treba vpisati do 31. 1. 2018. Za novonastale zavezance 
pa je rok prijave v 30 dneh po pričetku opravljanja 
dejavnosti. V kolikor tega še niste storili, pa ste embalerji, 
povzemamo nekaj pomembnih informacij za lažjo prijavo.  
 
Do konca marca 2019 bo potrebno oddati poročilo, 
kar pa brez predhodne prijave ne bo mogoče. 
 
Kdo je zavezanec za prijavo in poročanje?  
Obveznost velja za embalerje, pridobitelje oz. uvoznike blaga 
ter proizvajalce in pridobitelje oz. uvoznike servisne 
embalaže. Vsi našteti so dolžni v letu 2019 poročati podatke 

o masi embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže 
in embalažnemu materialu. 
 
Kako se vpišem v evidenco? 
Vpis v Evidenco se izvede v dveh korakih. Najprej se je 
potrebno registrirati na spletni strani ARSO, nato boste s 
priporočeno pošto prejeli kodo, s katero boste potrdili 
registracijo in tako izvedli končni vpis v Evidenco. 
 
Poročanje o odpadkih in odpadni embalaži bo tudi 
ena od tem na posebnem predavanju, ki bo na OOZ Škofja 
Loka  potekalo v sredo, 13. marca 2019, s pričetkom ob  
16. uri.  Podrobnejšo vsebino predavanja bomo objavili v 
prihodnji številki Informatorja. 
 
 
Vse plastične nosilne vrečke s 1. 1. 2019 obvezno 
plačljive 
 
PVC vrečk se v trgovinah s 1.1.2019 ne sme več dajati 
brezplačno, pri čemer so izjema le zelo lahke plastične 
nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, 
ki niso predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ki niso 
predpakirana. Če te zelo lahke plastične nosilne vrečke 
niso namenjene za primarno embalažo živil, se prav 
tako ZARAČUNAVAJO.    
 
Na dokaj preprost in razumljiv način je informacija na voljo 
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer je od 
28.12.2018 objavljeno sporočilo za javnost. 
 
Pravna podlaga za to je Uredba o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo. Glede vrečk bi izpostavili:   
10.e člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo  
(prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk) 
(1) Distributer mora zagotoviti, da plastične nosilne vrečke 
na prodajnem mestu blaga ali izdelkov potrošnikom niso na 
voljo brezplačno. 
(2) Distributer mora prodajno mesto ali mesto ponudbe 
plastičnih nosilnih vrečk opremiti s cenami vrečk v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko distributer 
omogoči potrošniku, da na prodajnem mestu brezplačno 
zamenja odpadno plastično nosilno vrečko, ki jo je kupil pri 
tem distributerju, za enako novo plastično nosilno vrečko. O 
tem mora potrošnike obveščati s pisnim obvestilom na 
prodajnem mestu. 
(4) Za prevzete odpadne plastične nosilne vrečke iz 
prejšnjega odstavka mora distributer, ne glede na njihovo 
letno količino, izpolnjevati zahteve iz 24. člena te uredbe. 
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena so kot primarna 
embalaža živil, ki niso predpakirana, na prodajnem mestu 
blaga ali izdelkov lahko potrošnikom brezplačno na voljo zelo 
lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno 
embalažo živil, ki niso predpakirana, kot so zlasti sadje, 
zelenjava, ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže 
pripravljeni sendviči in druga sveže pripravljena živila, ki niso 
predpakirana. Distributer mora potrošnike o tem obveščati s 
pisnim obvestilom na vsakem mestu ponudbe takih živil, na 
katerem so potrošnikom na voljo tudi take zelo lahke 
plastične nosilne vrečke. 
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40. člen  
(prilagoditev distributerja) 
(1) Distributer prvič vodi evidenco iz prvega odstavka novega 
10.d člena uredbe za leto 2018. 
(2) Distributer v skladu z drugim odstavkom novega 10.d 
člena uredbe prvič sporoči ministrstvu podatke o številu 
vrečk iz prvega odstavka novega 10.d člena uredbe za leto 
2018. 

(3) Distributer mora v skladu s prvim odstavkom novega 10.e 
člena uredbe najpozneje do 1. januarja 2019 zagotoviti, da 
plastične nosilne vrečke potrošnikom niso na voljo 
brezplačno. 
(4) Distributer mora najpozneje do 1. januarja 2019 opremiti 
prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk 
s cenami vrečk v skladu z drugim odstavkom novega 10.e 
člena uredbe. 

 
 
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 

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. 
 
JAVNI POZIVI IN RAZPISI 
 
SPODBUDE V LESARSTVU 2019-2020 
Objavljen je bil razpis za spodbude v lesarstvu. Razpis je 
napisan tako, da imajo več možnosti prijave tudi manjši 
obrati.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in 
katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na 
področju predelave ali obdelave lesa. 
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih 
izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in 
lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 
Cilj razpisa je Ustvarjanje novih delovnih mest in 
zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
v MSP ter spodbujanje operacij podjetij na področju rabe 
lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, 
porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).  
Rok za oddajo: 20. 2. 2019. Objava na: 
http://www.mgrt.gov.si 
 
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD TUDI LETOS PONUJA 
MIKROKREDITE DO VIŠINE 25.000 EUR POD ZELO 
UGODNIMI POGOJI 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v 
Uradnem listu RS št. 84/2018 objavil javni razpis P7 – 

Mikrokrediti 2019. Namen produkta je neposredno 
zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter 
start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in 
enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov 
odobritve. 
 
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in 
malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših 
postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi 
pogoji, ki so še posebej izraženi v:  
- nižjih zahtevah po zavarovanju 
- nižji obrestni meri  
- ročnosti kredita do 60 mesecev 
- možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev 
- kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta, a največ 25.000 EUR 
- stroški kredita se NE zaračunavajo 
 
Skupno razpisanih 12 mio EUR mikrokreditov zadostuje za 
podporo okoli 480 projektov. SPS podjetjem želi neposredno 
zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in 
investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in 
nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.  
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Na razpis se lahko prijavijo: 
- mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni 

podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z 
gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas, 

- zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima 
v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske 
proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, 
ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.  

Prijavni roki: 17.01.2019, nato vsak četrtek v mesecu 
januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju ter na 
prijavne roke 04.07.2019, 11.07.2019, 22.08.2019 in 
29.08.2019 in nato vsak četrtek v mesecu septembru, 
oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 
19.12.2019. 
Več informacij: podjetniskisklad.si 
 
RAZPIS ZA OPRAVLJANJE MOJSTRSKEGA IZPITA 
OZS skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih 
(Uradni list RS, št. 101/2004) je objavila razpis za opravljanje 
mojstrskega izpita za pridobitev 47 mojstrskih nazivov. 
Razpisni rok začne teči 7. januarja in traja do 31. decembra 
2019.  
Pravico do opravljanje mojstrskega izpita ima, kdor: 
− je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta 

izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit, 

− je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve 
leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit, 

− ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto 
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit. 

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, 
kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan 
obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma 
delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja 
izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem 
opravljal. 
V okviru 21. razpisa sta določena dva pristopna roka, in 
sicer: prvi pristopni rok je 05. marec 2019 (čas za oddajo 
popolnih vlog je do 22. februarja 2019), drugi pristopni rok 
je 08. oktober 2019 (čas za oddajo popolnih vlog je do 27. 
septembra 2019). 
Dodatne informacije: OZS, Suzana Kljun, 01/58 30 574, 
suzana.kljun@ozs.si 
 
JR ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG 
IZOBRAZBENE RAVNI I. PODALJŠAN DO LETA 
2022 
Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za 
sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, na 
katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 
EUR. 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v 
vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli 
potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in 
mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja 
šolnine do 2.500,00 EUR, skupna vrednost razpoložljivih 
sredstev je 4.512.588,05 EUR. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
izobraževanja posameznikom, ki so: 
− pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na 

tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo 
poklicno izobrazbo ali manj; 

− pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 
(najkasneje do 30. 9. 2022); 

− poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022 za: 
a. šolska leta od 2014/2015 (od. 1. 9. 2014) do 

2021/2022 za programe od a. do g. (programi 
nižjega in srednjega poklicnega, srednjega 
strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, poklicno 
tehniškega izobraževanja, gimnazije, opravljanje 
splošne mature in maturitetni ter poklicni tečaj; 

b. obdobje od 2014 (od 1. 1. 2014) do 2022 za 
programe od h. do i. (mojstrski, delovodski in 
poslovodski izpiti). 

Nov prijavni obrazec in druge informacije so dostopni na 
spletni strani sklada www.sklad-kadri.si. Od 1. 1. 2019 bodo 
obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih prijavnih 
obrazcih in prilogah.  
Za pomoč pri oddaji vloge se lahko obrnete na go. Suzano 
Kljun (OZS), 01 58 305 74 ali suzana.kljun@ozs.si. 
 
JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB 
PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOL./ŠTUD. 
LETO 2019/2020 
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko 
leto 2019/2020 so, v skladu s 112. členom ZŠtip-1, dolžni 
oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom 
podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 
2019/2020. Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci 
(oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne 
strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v 
spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru 
»Izmenjevalnice«. 
Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih 
štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah 
(RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu 
posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca 
skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci 
morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne 
pa na oba načina. 
Rok za oddajo potreb je do vključno 31. 1. 2019. 
Dodatne informacije dobite na www.sklad-kadri.si 

 
KRATKA OBVESTILA 
 
Strokovna srečanja in dogodki v organizacij sekcij 
pri OZS: 
• 25. in 26.1.2019, Portorož: Skupno strokovno srečanje 

gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, 
fasaderjev in instalaterjev energetikov 

• 21.2.2019, Milano: Ogled sejma Lineapelle in Simac za 
usnjarje  

• 28.2. do 2.3.2019, Beograd: Strokovna ekskurzija z 
ogledom sejma tekstila Meridyen 

• 8. in 9.3.2019, Ankaran: Strokovno srečanje Sekcije 
vzdrževalcev tekstilij 
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Preizkusite inteligentni 4kolesni pogon BMW 
xDrive na Pokljuki.  
Avto Aktiv bo s celo flot vozil BMW X modeli prisoten na 
Pokljuki 16. in 17.2.2019. Čaka vas dvo urni program s 
panoramsko vožnjo, poligonom za BMW X1 in X2, adrenalin 
z BMW X3 in X4 ter presežek z novim BMW X5. V primeru, 
da bi se želeli udeležiti dogodka pošljite vaše povpraševanje 
na seni.catic@avto-aktiv.si. Vljudno vabljeni! 
 
Potrebujete pogodbo o zaposlitvi za mobilne 
delavce in pa delavce, ki jih napotujete na delo v 
tujini? 
Na OOZ Škofja Loka nudimo pomoč pri oblikovanju pogodbe 
o zaposlitvi delavca po ugodnih cenah. Pomagamo vam tudi 
pri sestavi pogodbe o zaposlitvi mobilnega delavca (npr. 
voznika) in pa delavca, ki ga napotujete na delo v 
tujino.  Poskrbimo tudi za prevod v nemški jezik. Pokličite 
nas, pomagali in svetovali vam bomo! 
 
Vezane knjige računov  
Na OOZ Škofja Loka imamo na zalogi vezane knjige računov. 
Cena posamezne knjige je za člane obrtne zbornice 4,00 
EUR (z DDV), za ostale pa 5,49 EUR (z DDV). 

 
Izdaja e-računov preko portala UJP 
Na OOZ Škofja Loka vam pomagamo izdati e-račun. Za člane 
je storitev brezplačna, za nečlane pa je cena 12,20 EUR (z 
DDV) na izdani e-račun.  
 
Potrebujete prostor za izvedbo poslovnega 
sestanka, izobraževanja, predavanja, tečaja,…  
Na OOZ Škofja Loka vam v ta namen lahko oddamo v najem 
malo ali veliko sejno sobo. Člani imajo pri najemu 50% 
popust. Več informacij na tel.: 50 60 200. 
 
Oglaševanje v glasilih OOZ Škofja Loka 
Izkoristite priložnost in oglašujte v Informatorju in Loški 
obrti. Več informacij na tel.: 50 60 200. 
 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko 
spremljate: 
 
• na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in  
• na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri - 

oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
 

 
OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU za 
izplačila od 1. 3. 2018 do 31.12.2018 znaša 878,55 EUR, od 1.1.2019 dalje pa znaša 911,09 EUR.  Minimalna plača za 
zaposlene od 1. 1. 2019 dalje znaša: 886,63 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR   

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

→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 35,53 EUR  (sprememba velja s 1.1.2019!) 
Tabele za obračun prispevkov najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si!!! 
 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo prenehala veljati (avtor: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS) 
 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 
31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, 
prenehala veljati. Po prenehanju veljavnosti KPOP se 
določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) 
uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To 
pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale 
delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi 
tarifni del. Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 
31. 12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj. 
Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, po 
kateri kolektivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec 
ravnala. Zaradi prenehanja veljavnosti KPOP, sprememba 

pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, razen, če se boste 
dogovorili za uporabo druge kolektivne pogodbe. Če ste v 
pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe KPOP 
(dodatek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te 
določbe zavezujejo tudi od leta 2020 dalje, v kolikor je ne 
boste spremenili. 
Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od 
leta 2020 dalje ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba 
svetujemo, da določena področja (na katera napotuje ZDR-1) 
uredijo v internih aktih (dodatek za nadurno, nočno, izmensko 
delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna nagrada, kriteriji za 
letni dopust ipd.). 

 
 
 

 

Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


