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AKTUALNO 
 
Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 
 
Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 21. do 
vključno 27. junija 2021, in ga objavila v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa je 
vlada sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z njim se ponovno 
omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na območju celotne Slovenije 
se sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, razen v nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi 
pogoji. 
  
Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri 
opravljanju storitev higienske nege (na primer storitve frizerskih 
salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, 
pedikura, manikura), nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih 
storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega 
izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne 
šole, strokovne delavnice), pri obratovanju igralnic, igralnih 
salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in 
kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in 
strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in 
storitvah nočnih klubov in diskotek. 
  
V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v 
nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v 
notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna 
dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in 

pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj 
ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi 
družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih. 
  
Obratovalni čas je omejen le za dejavnosti nočnih klubov in 
diskotek, in sicer z omejitvijo na čas od 5. do 24. ure, pri katerih je 
zahtevan tudi pogoj PCT za potrošnike. 
,Igralni saloni lahko ponujajo do 75 % razpoložljivih igralnih mest, pri 
opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih 
prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 % 
zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med osebami eno 
sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 
  
Pri opravljanju gostinske dejavnosti ni več določena sedeča 
postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje 
treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je upoštevanje vseh 
higienskih priporočil NIJZ. 
  
V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom, je še naprej potrebno zagotavljati 10 
m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni 
prostor manjši od 10 m2. Omejitev 10 m2 na posamezno stranko velja 
tudi v celotnem trgovskem centru. 
  
Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se še vedno 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega 
za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki 
so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 
 
Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 

 
 

Strokovna svetovalna skupina ministrstva za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 (DS) je na podlagi predlogov za 
sproščanje ukrepov v zeleni fazi po koncu epidemije, ki jih je podalo 
Ministrstvo za infrastrukturo ter druga resorna ministrstva, sprejela 

stališča, ki so sedaj upoštevana v  novem Odloku o omejitvah in načinu 
izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS. 
Odlok odpravlja sedanjo dolžnost obveznega testiranja voznikov 
avtobusov, sprevodnikov, uporabnikov in spremljevalnega osebja 
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žičniških naprav, ker je 14-dnevna incidenca števila okuženih padla pod 
150 na 100.000 prebivalcev. Izjema velja za voznike taksijev, ki 
zaradi majhnega delovnega okolja po mnenju DS še vedno potrebujejo 
obvezno enkrat tedensko testiranje (razen prebolevniki in cepljeni). 
  
Testiranje torej ni potrebno za tiste voznike avtotaksi prevozov, 
ki imajo: 
- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je 

od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca 
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca 
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac 
Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca 
Sinopharm najmanj 14 dni, 

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je 
od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute 
of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, 

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je 
od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen 
proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 
dni, 

- potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, 
razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest 
mesecev, 

- potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali 

- dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje 
in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper 
COVID-19 iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer so 
bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ osem 
mesecev od začetka simptomov, pri čemer se zaščita vzpostavi z 
dnem cepljenja. 

 
Ta obveznost se odpravi, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih padla pod 
50 na 100.000 prebivalcev. 
  
Odlok dopušča tudi obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob 
upoštevanju sistema PCT za uporabnike storitev. 
  
Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, 
posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih 
prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. 
Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne 
zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih 
linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije 
M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov 
v vozilu. 
Odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 27. 
junija 2021.  
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

 
Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 

 
 
Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje 
veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 
 
S tem odlokom se do 27. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz 
naslednjih odlokov: 

- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 
- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2; 
- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v 

večstanovanjskih stavbah. 
 

Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021 
 

 
Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov 
predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, 
ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo. 
V primeru sezonskih sobodajalcev se vsakoletna ponovna registracija, 
pri kateri poslovni subjekt pridobi novo matično številko, po tolmačenju 
nosilca zakonodaje, ki ureja področje turističnih bonov (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)), šteje kot registracija novega 
subjekta. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno 

registrirali v letu 2021, niso upravičeni do unovčevanja bonov 
do uveljavitve določb zakona, ki bo predpisal interventne ukrepe za 
pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-
19.  
Omenjeni zakon bo pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. 
Upoštevalo se bo stanje na dan unovčevanja bona. Z začetkom uporabe 
zakona bo možno unovčevanje bonov tudi pri ponudnikih, registriranih 
v letu 2021. Več o tem pa takrat, ko bo zakon sprejet. 

 
Razočarani nad vsebino interventnega zakona 

 
 
Iz zadnje verzije interventnega zakona so žal izključili pomembne 
ukrepe, ki bi najbolj prizadetim panogam pomagali pri okrevanju po 
epidemiji. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zato pričakujemo 
dopolnitev zakona in hkrati oblikovanje novega PKP9, s katerim bi 
pomagali tudi vsem ostalim panogam, ki so bile z odlokom zaprte ali 
omejene več mesecev. 
»Po srečanju z vlado minuli petek na Brdu pri Kranju smo imeli pozitivne 
občutke. Zato je nezadovoljstvo z zadnjo različico interventnega zakona 
še toliko večje. Apeliramo na vlado, da v zakon ponovno vključi nekatere 
ukrepe pomoči, ki so nam bili obljubljeni. Stanje v malem gospodarstvu 
namreč ni rožnato, številni obrtniki in podjetniki pa zaradi omejitev še 
vedno ne delajo v polnem obsegu. Zavedati se moramo, da je 
gospodarstvo tisto, ki bo Slovenijo potegnilo iz krize. Zato je pomoč 
gospodarstvu tako pomembna,« ob tem poudarja predsednik OZS 
Branko Meh. 
OZS tako predlaga, da se v zakon ponovno vključi enkratni dodatek za 
turizem. Predlagamo, da se ukrep razširi na vse dejavnosti, ki jim je bilo 
poslovanje onemogočeno ali otežkočeno vsaj tri mesece v letu 2021. 
Upošteva naj se izpad prometa v višini 20 %, saj bi pogoj 65 % zajel le 
nekaj posameznikov. 
Obenem naj se do konca leta 2021 podaljšata ukrepa subvencioniranja 
čakanja na delo in mesečni temeljni dohodek. Do pomoči naj bodo 

upravičene tudi osebe, ki so davčni dolžniki postali zaradi posledic 
epidemije (torej je dolg nastal po 13. 3. 2020). 
OZS in sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sta si že od samega 
začetka prizadevali za subvencioniranje regresa, vendar pa si želimo, da 
bi bilo izplačilo junija in ne šele jeseni. Sekcija je za pomoč panogi 
gostinstva in turizma, ki sta bili zaprti več kot osem mesecev, predlagala 
tudi začasno znižanje DDV. 
 
Sprejetje PKP9 
 
V OZS pozivamo tudi k oblikovanju devetega protikoronskega paketa 
(PKP9), v katerega bi vključili ukrep, da bi vsem prizadetim dejavnostim, 
ki so bile zaprte ali omejene več kot tri mesece, povrnili nadomestilo za 
izpad prometa. Še vedno smo mnenja, da podjetjem ne bi bilo treba 
vračati državne pomoči, če so ta poslovala uspešno. Ta sredstva naj 
podjetja raje namenijo v raziskave in razvoj ali za nagrade zaposlenim. 
Podaljšanje obstoječih moratorijev kreditov vsaj do aprila 2022 
Ker poslovanje mnogih še ni na ravni pred epidemijo in najbrž še nekaj 
časa ne bo, predlagamo podaljšanje moratorijev kreditov do aprila 2022. 
Banke namreč svojim komitentom, ki želijo podaljšati kredite, 
odgovarjajo, da brez zakonodajne podlage tega ne morejo storiti. 
vir: OZS 
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NOVOSTI 
 
OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA GOSPODARSKIH 
DRUŽB 

 
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah 
(novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9. 
2. 2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti 
tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register 
Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register 
vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022. 
 
Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na 
naslednji način: 
- vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT, 
- izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za 

vpis spremembe v PRS, po pošti ali elektronski pošti pošlje ali 
osebno dostavi na izpostavo AJPES, 

- na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki 
dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti 
elektronsko ali ročno podpisana, 

- hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, 
če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži 
na točki SPOT ali pri notarju. 
 

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo ali je le-
ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj 
opisanih načinov. 
 
Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo 
njegove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo 
vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug 
elektronski naslov za vpis. 
 
Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na 
spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem 
uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. 
Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register 
je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o 
gospodarskih družbah. 
(Vir: AJPES) 
 
1. 7. 2021 ZAČNEJO VELJATI SPREMEMBE PRI E-TRGOVANJU 

 
S 1. julijem 2021 se v slovenski pravni red prenašajo določbe 
Direktiv Sveta (EU) v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka 
na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in 
prodajo blaga na daljavo in glede določb v zvezi s prodajo blaga 
na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga, katerih 
spremembe se nanašajo predvsem na DDV režim za dobave 
blaga na daljavo in na uvoz pošiljk neznatnih vrednosti. 
 
Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v 
državah članicah, kjer nimajo sedeža, bo vzpostavljena elektronska 
ureditev »vse na enem mestu«, v nadaljevanju VEM (OSS), in 
sicer za identifikacijo, izključitev in predložitev posebnega 
obračuna DDV. 
Sistem VEM bo na voljo poslovnim subjektom oz. davčnim 
zavezancem s sedežem v EU in davčnim zavezancem, ki nimajo 
sedeža v EU. Z uporabo poenostavljenih postopkov jim bo 
omogočeno, da bodo vse obveznosti do davčnega organa v zvezi z 
opravljanjem čezmejnih storitev in dobav blaga, za katere je kraj 
obdavčitve v namembni državi članici, lahko izpolnjevali v državi 
članici sedeža in se jim ne bo treba več registrirati za DDV v vsaki 
državi članici, v kateri se šteje, da je opravljena dobava blaga ali 
storitev, za katere se kraj obdavčitve določi v tej namembni državi 
članici.  
Več o tem najdete tudi na spletni strani FURS-a 
(https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/#c8
601) 

SPREMENJENI PODRAČUNI ZA PLAČILO TROŠARIN IN 
OKOLJSKIH DAJATEV 

 
Z 10. 6. 2021 se spreminjajo podračuni za plačilo trošarin in 
okoljskih dajatev. Na nove podračune se plačujejo trošarine in 
okoljske dajatve, obračunane z obračunom, ki ga zavezanec predloži 
Finančni upravi od 10. 6. 2021 dalje. 
 
Podračuni, na katere se plačujejo trošarine in okoljske dajatve na 
podlagi obračunov, predloženih od 10. 6. 2021 dalje, so objavljeni 
na spletni strani Finančne uprave v seznamu »Spremenjeni 
podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev«. Zavezanci lahko 
preverijo pravilni podračun za plačilo trošarin in okoljskih dajatev 
tudi na konkretnem obračunu trošarine oz. okoljske dajatve v 
informacijskem sistemu E-TROD. Če želi zavezanec plačati več vrst 
dajatev, ki se plačujejo na isti podračun, v enem znesku, pri plačilu 
navede referenco SI19 davčna številka-99996. 
 
Prav tako se z 10. 6. 2021 spreminja podračun za plačevanje 
trošarinske obveznosti za trošarinske zavezance, ki preko portala 
eCarina ali v papirni obliki oddajajo napovedi - dokumente TRO-NAP 
oz. TRO-ZPP. 
 
Če trošarinski zavezanci v teh primerih obveznosti po napovedi 
plačajo vnaprej, plačilo izvršijo na podračun št. 
SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 DŠ-
29009. Če pa želijo plačilo dolga po napovedi zavarovati z 
gotovinskim pologom, gotovinski polog plačajo na depozitni 
podračun št. SI56011006000009626 z referenco 
prejemnika SI19 DŠ-55000-2900. 
 
eKartica in eKaticaO za vpogled v stanje dolga iz naslova 
trošarin in okoljskih dajatev 
Vpogled v stanje obveznosti evidentiranih na podlagi obračunov 
trošarin in okoljskih dajatev predloženih od 10. 6. 2021 dalje se v 
eDavkih izvede v eKartico oz. eKarticoO (odprte postavke). Vpogled 
v stanje obveznosti evidentiranih na podlagi obračunov trošarin in 
okoljskih dajatev predloženih pred 10. 6. 2021 se v eDavkih še 
vedno izvede v eKarticoC. 
 
Zavezanci, ki pri pregledu knjigovodske kartice v eDavkih ugotovite, 
da je pri plačilu dajatev prišlo do pomote ali so bile dajatve plačane 
v previsokem znesku, oddajte vlogo za vračilo ali preknjižbo, ki je 
objavljena na spletni strani Finančne uprave RS. (Vir: FURS) 
 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI ZAKON O POSLOVNIH STAVBAH IN 
POSLOVNIH PROSTORIH (ZPSPP)  

 
Državni zbor RS je na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju: 
SZ-1E). Namen sprejema SZ-1E je predvsem urediti nekatera področja 
stanovanjske politike v Sloveniji, ki so bila v preteklosti zanemarjena: 
dostop (še posebej mladim) do najemniškega trga, varovanje in 
povečanje stanovanjskega fonda (predvsem neprofitnega fonda), 
pristojnosti stanovanjske inšpekcije itn.  
 
Poleg tega je na novo uredil vprašanje odpovedi najemne pogodbe za 
stanovanja in izročitev stanovanj lastniku po poteku odpovednega roka, 
pri čemer je postopek odpovedi skrajšal. 
 
Poleg vseh prej omenjenih določb, ki zadevajo predvsem stanovanjsko 
področje, je navedena novela Stanovanjskega zakona pomembno 
posegla tudi v področje sklepanja poslovnih najemov, ki ga ureja Zakon 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadaljevanju: ZPSPP). SZ-
1E, namreč, v 52. členu ureja razveljavitev ZPSPP v celoti.  
 
ZPSPP tako preneha veljati petnajsti dan po objavi SZ-1E v Uradnem 
listu RS oz. 19. junija 2021. 
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Kaj to pomeni za poslovne najeme? Skladno z 52. členom SZ-1E se 
od 19. junija 2021 naprej ZPSPP uporablja samo še za najemna 
razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo SZ-1E (torej, za najemna 
razmerja, sklenjena do 18. junija 2021). Po tem datumu se bodo pri 
sklepanju novih najemnih pogodb za poslovne prostore upoštevale 
predvsem določbe Obligacijskega zakonika. 
 
Na OZS pozdravljamo prizadevanja za spremembo zakonodajnega 
okvirja za ureditev področja najemov poslovnih prostorov, ki je, glede 
na datum sprejema ZPSPP, razvoj gospodarstva, poslovnih odnosov in 

tehnologije v zadnjih štiridesetih in več letih, močno zastarel. Ne glede 
na to pa menimo, da je treba omenjeno področje urediti (tudi) s 
specialnim zakonom, upoštevajoč vse prej navedeno, saj so določbe 
Obligacijskega zakonika preveč splošne, da bi upoštevale specifične 
zahteve in odnose, ki nastanejo s sklenitvijo najemnega razmerja za 
poslovni prostor. 
 
Več informacij in praktičnih nasvetov v zvezi s poslovnimi najemi sledi, 
zato spremljajte naše objave. 
(vir: OZS) 

 
 
Vabljeni na brezplačno strokovno delavnico:  
SPREMEMBE DDV S 1. JULIJEM 2021 
 
Delavnica je namenjena predvsem računovodjem in davčnim zavezancem, ki se 
ukvarjajo s SPLETNO PRODAJO. Na delavnici bodo predstavljene zakonske določbe 
in prikazani praktični primeri. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev ZDDV-1 poleg novosti, ki zadevajo že omenjene 
transakcije znotraj EU, uvaja še nekaj drugih sprememb, ki se nanašajo na obveznost 
identifikacije tujih davčnih zavezancev in kmetov, poročanje DDV, uporabo oprostitev 
v javnem interesu, odbitek DDV od električnih vozil itd. 

 
Termin: 
četrtek, 24. junij 2021, od 9.00 do 11.30 ure preko spleta. 
 
Program: 
- Opravljanje storitev za končne kupce iz EU in obračunavanje tujega DDV 
- Prodaja blaga na daljavo znotraj EU 
- Obdavčitev blaga, dobavljenega končnim kupcem v EU, ki bo uvoženo neposredno iz tretjih držav 
- Novosti na primerih 
- Vprašanja udeležencev 
  
Predavateljica: mag. Tamara Prezelj, univ. dipl. prav. 
 
Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna spletna prijava, saj boste na vaš e-naslov prejeli spletno povezavo do 
dogodka ter navodila glede izvedbe.  
 
Dodatne informacije in prijave:  
Spletna stran OZS (www.ozs.si), rubrika Dogodki, (01) 58 30 553, jana.golic@ozs.si 
 
Spletna delavnica je organizirana v okviru SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije. Delavnico sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

 
 

PREVARE PO ELEKTRONSKI POŠTI 
 

 
Ponovno opozarjamo na kroženje elektronskih sporočil družbe EU Business Services Ltd. z 
zadevo »EU Business Register 2021/2022«. Elektronska pošta vabi podjetja k vpisu v spletni 
imenik. Prijavnica, ki je priložena elektronski pošti, vsebuje drobni tisk, v katerem piše, da je 
vpis plačljiv in znaša 995 evrov letno, pogodba pa se sklene za tri leta. 
 
Omenjeni spletni imenik upravlja zasebna družba, ki ni povezana z nobeno institucijo Evropske unije. Zato 
v nobenem primeru niste dolžni pristopiti k vpisu. 
Na spletni strani http://www.eubusinessregister.org/index.php je mogoče zaslediti več podatkov o družbi 
EU Business Services Ltd.– od tega, da je družba ustanovljena po »pravu Nevisa, Zahodna Indija«, do tega, 
da ima poštni nabiralnik v Utrechtu, Nizozemska. Kot lastnik domene www.eubusinessregister.org je 
navedena družba EU Business Services Ltd, s sedežem v Malagi, Španija. Glede na vsa neskladja je zelo 
verjetno, da so nekateri podatki netočni in je vprašljivo, če omenjena družba sploh (še) obstaja. 

 
V preteklosti so na podoben način zavajala podjetja z vpisom v različne spletne imenike, kot so primeroma European Business Number, European Union 
Web-register Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija, Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Construct Data Verlag, Expo Guide 
Mehika, Euro Bussines Guide, World Bussines Guide, itd. 
 
Naj opozorimo, da omenjeni register EU Business Register NI Evropski poslovni register (European Business Register – EBR, ki je dostopen na 
https://ebra.be/). Do Evropskega poslovnega registra lahko dostopate tudi preko spletne strani AJPES. Slednji je uradni informacijski sistem, kjer 
(določene) članice EU (med njimi tudi Slovenija) zagotavljajo podatke iz nacionalnih poslovnih registrov. Kot navaja AJPES na svoji spletni strani »preko 
informacijskega sistema EBR je vsakomur na enostaven in hiter način omogočen dostop do podatkov in informacij o poslovnih subjektih iz evropskih držav 
članic EBR, prav tako pa tudi do nekaterih dokumentov, povezanih s poslovanjem poslovnih subjektov. V sistem je kot pristojna organizacija za vodenje 
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Poslovnega registra Slovenije vključen tudi AJPES, ki preko njega drugim državam članicam zagotavlja podatke o poslovnih subjektih Poslovnega registra 
Slovenije, hkrati pa uporabnikom portala AJPES omogoča dostop do podatkov o poslovnih subjektih držav članic EBR.« 
V primeru da prejmete enak ali podoben dopis/elektronsko pošto, se lahko obrnete na naše svetovalce, ki vam bodo lahko pomagali in 
svetovali, da ustrezno ukrepate. 
(pripravila: Tamara Starič Petrović, vodja svetovalnega centra OZS) 
  

KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, še 
vedno prihaja do spreminjanja dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati.  
Trenutni odlok velja do vključno 20. junija 2021. Priporočamo vam, da navodila spremljate na naši 
spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno objavljamo 
spremembe odloka in navodila prisotojnih inštitucij. 
 

 
 

OBVESTILA ZA AVTOPREVOZNIKE 
  
VELJAVNOST KODE 95 

 
Republika Slovenija se je odločila za podaljšanje veljavnosti dokumentov na področju temeljnih 
kvalifikacij, kar  pomeni, da se podaljšuje veljavnost kode 95, vpisane v vozniško dovoljenje ali 
izdano izkaznico, in sicer za vse kar je poteklo: 
• od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 za 10 mesecev od poteka veljavnosti, 
• od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020 za dodatnih 6. mesecev od poteka veljavnosti oz. do 

1. 7. 2021.  
Poleg navedenega se z enako dinamiko podaljšujejo tudi potrdila o rednem usposabljanju za 
podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije. 
 
SPREMENJEN ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 

 
V Uradnem listu RS št. 94/2021 je bila dne 11. 6. 2021 objavljena sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu. Spremembe bodo veljale 
od 26. 6. 2021 dalje in bodo vplivale tudi na pogoje za pridobitev licence za izvajanje prevozov potnikov in avtotaksi prevozov z vozili, 
ki imajo poleg voznikovega sedeža najmanj 8 sedežev.  
Vlagateljem tako ne bo več potrebno izpolnjevati pogoj finančne sposobnosti in pogoj upravljavca prevozov. 
 
ODDAJA VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV (PREVOZ OSEB) 

 
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo vloge za povrnitev dela stroškov za izvajalce občasnih prevozov potnikov z avtobusi in kombiniranimi 
vozili. 
Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov licence Skupnosti za občasne prevoze z avtobusi na podlagi 119. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in 7. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS št. 15/21) za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2021, ter vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov nacionalne 
licence za prevoz oseb s kombiniranimi vozili na podlagi 75. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID 19 (Uradni list RS št 203/20) ter 12. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 15/21). 
Izpolnjene in podpisane vloge (obrazec najdete na naši spletni strani) lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 
Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si. 
Rok za oddajo vlog: do 5. julija 2021! 
 

GOSTINCI - AKTUALNA PONUDBA LOKALNIH DOBAVITELJEV  
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega je KGZ Kranj zbrala ponudbo lokalnih kmetij, ki so pripravljeni 
svoje kmetijske pridelke in izdelke ponuditi gostinskim ponudnikom. V njihovi široko ponudbi najdete 
mlečne, mesne, mlevske ter pekovske izdelke, sveže sadje in zelenjavo ter izdelke iz njih, med, moka, 
testenine, jajca,…Nekatere lokalne surovine so na voljo samo sezonsko, druge pa skozi vse leto. 

Gostinske ponudnike vabimo, da pri pripravi kulinaričnih mojstrovin za svoje goste, uporabljajo 
kakovostne lokalne sestavine. Kot pomoč pri zagotavljanju lokalnih sestavin vam je na voljo seznam 
lokalnih kmetij in njihova ponudba na povezavi: http://www.ooz-skofjaloka.si/aktualna-ponudba-
lokalnih-dobaviteljev/. 

Naj vas pri ustvarjanju kulinaričnih doživetij vodi kakovost, medsebojno povezovanje ter 
sodelovanje z lokalnimi dobavitelji! 
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FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI, POZIVI… 
 
JAVNI RAZPIS OBČINE ŽELEZNIKI 

 
Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Železniki za leto 
2021. 
 
Višina razpisanih sredstev je 23.695,00 EUR. Sredstva se razpisujejo 
za naslednje ukrepe:  
- Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite  
- Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij  
- Promocija izdelkov in storitev  
- Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje  
- Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja  
- Pospeševanje izobraževanja  
- Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta  
Upravičeni prejemniki so:  
- mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o 

gospodarskih družbah,  
- samostojni podjetniki,  
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo 

dovoljenja za opravljanje dejavnosti,  
- podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni 

register.  
 
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite so 
upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju 
občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost. 
 
Razpis je odprt do 30. 9. 2021. 
 
Vlogo najdete na spletni strani Občine Železniki 
(https://www.zelezniki.si/objava/508648)  
 
Dodatne informacije:  
Valerija Štibelj, 04 500 00 23, valerija.stibelj@obcina-zelezniki.si 
 
 

KREDITNA SHEMA  

V okviru Kreditne sheme, v 
katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Gorenja vas-
Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ter OOZ Škofja Loka, je bil 
15. 6. 2020 objavljen razpis, v 
okviru katerega je podjetjem in 

tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno 
ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.  
 
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih 
let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,50 %. 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 pridobi največ 100.000,00 
EUR dolgoročnega kredita. 
 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne 
kredite, za financiranje tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 
EUR jih lahko za obdobje do 1-ega leta pridobite po obrestni meri 
2,50%, nominalno. 
 
Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska c. 2, 
Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220, e-mail: info@ra-sora.si 
 
 

 
RAZPISI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE 

 
Javna povabila vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in 
usposabljanje novih sodelavcev. 
Na podlagi javnega povabila lahko pridobite: 

 subvencijo za zaposlitev brezposelnih, 
 povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih. 

 
Javna dela 2021 – 2. javno povabilo 
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih 
delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2021. Povabilo je 
odprto od 15.6.2021 do razdelitve sredstev, najkasneje do 31.10.2021. 
 
Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in 
tujce 
Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno 
zaščito in tujce ter povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Javno 
povabilo je odprto od 27.1.2021 do razdelitve razpoložljivih sredstev, 
najdlje do 30.3.2022. 
 
Zelena delovna mesta 2021 
Mesečna subvencija po 340 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so 
prijavljeni v evidenci brezposelnih. Subvencijo prejemate največ 24 
mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Povabilo je odprto do 
porabe sredstev, najdlje do 30.6.2021. 
 
Zaposli.me 2020 
Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto 
za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let 
oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo 
je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2022. 
 
Trajno zaposlovanje mladih 2020 
Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih, ki še 
niso dopolnili 30 let. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno 
razmerje je za nedoločen čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, 
najdlje do 30.6.2021. Znova vključujemo tudi mlade iz vzhodne 
Slovenije. 
 
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje 
Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev 
praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno 
razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj 
pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2022. 
 
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje 
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega 
podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je 
odprto od 27. 2. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 11. 2021. 
 
Delovni preizkus 2020/2021 
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za 
brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 
30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 
30.10.2021. 
 
Usposabljam.se 2020/2021 
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov 
usposabljanja za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je 
odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, 
najdlje do 30.10.2021. 
 
Podrobnosti in pogoje preverite na spletni strani zavoda za zaposlovanje  
(https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude). 
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ODDAJA VLOGE ZA ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 
POKLICE 
 
Od 14. junija do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v 

šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za 
deficitarne poklice. Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev 
deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene. 
S štipendijami za deficitarne poklice želi Sklad spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti 
ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. 
Vloga, razpis in ostale informacije so dostopni na spletni strani sklada.  
 
 

 
 

 
 
Želite reklamirati vaše podjetje? 
 
Odbojkarski klub Lubnik v Škofji Loki upravlja 3 igrišča za odbojko na mivki na Podnu. Poleg ostalih vzdrževalnih del imajo namen prenoviti 
ograjo in vetrno zaščito igrišč, na katerih bodo objavljene reklame lokalnih podjetij. Lokacija je atraktivna, saj se na njej zbira veliko ljudi.  
 
Odločite se lahko za najmanj 1 m2 oglasne površine oz. največ 6 m2. Cena za 1 m2 znaša 100 EUR/leto, pogodba se sklene za 5 let.  
 
Vaš klic pričakujejo do 25. 6. 2021 na telefon 041 663 332. 
 

 
 

Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
 na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
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FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 EUR. Za 
izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 38,68 EUR  (velja od 1. 4. 2021 dalje) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR  (velja od 1. 1. 2021!) 
 

 

 
 

 

90 % PP** 3,5 PP***

1.670,58 6.496,70

1.856,20

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 258,94 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 147,85 574,96

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 406,79 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 106,25 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 109,59 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 8,85 34,43

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 224,69 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,67 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,67 6,50

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,34 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,34 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 1,00 3,90

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,34 13,00

Skupaj drugi prisp. 6,68 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ 638,16 2.481,75

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - maj 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.113,72 6.496,70

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 172,63 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 98,56 574,96

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 70,83 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 73,06 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,90 34,43

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073SI19 DŠ-45004 149,79 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030SI19 DŠ-43001 2,22 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,56 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,67 3,90

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030SI19 DŠ-42005 2,23 13,00

Skupaj drugi prisp. 4,45 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ 425,43 2.481,75

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - maj 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni 
davčni 

podračun Referenca
1.856,20


