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NAJAVA DOGODKOV: 
 

Datum Ura Dogodek 

17. - 22. 05. 2021  TOP 2021: Teden obrti in podjetništva na Loškem 

26. 05. 2021  Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov 

03. 06. 2021 18.00 Praznovanje 45-letnice OOZ Škofja Loka in podelitev priznanj jubilantom (Loški grad) 

26. 06. 2021 07.00 KODA 95: Usposabljanje za voznik (program 2020) 

03. 07. 2021 07.00 KODA 95: Usposabljanje za voznike (program 2021) 
Opozarjemo, da bodo vsi dogodki izvedeni le v primeru ugodnih epidemiloških razmer in v skladu z uredbami in odloki državnih organov. 
 

 
NAŠA ZBORNICA LETOS PRAZNUJE 45 LET! 
OOZ Škofja Loka letos praznuje 45 let svojega delovanja. Če bi bile razmere »normalne«, bi že pripravljali veliko praznovanje, kot smo to 
izvajali ob preteklih jubilejih. Ker pa so razmere take, kot pač so, žal letos kakšnega posebnega slavja ne bo, obljubimo pa, da bo zato toliko 
večje praznovanje ob naši 50-letnici! 
Kljub temu bomo pripravili manjšo prireditev, če bodo seveda razmere dopuščale združevanje oseb, in sicer 3. junija na Loškem gradu. V okviru 
dogodka bomo podelili priznanja našim jubilantom, ki bodo imeli pri udeležbi na dogodku prednost. Proste vstopnice bodo na voljo tudi ostalim, 
aktivnim in upokojenim, članom zbornice, o čemer pa vas bomo naknadno obveščali s pomočjo e-pošte. Člane, ki letos praznujete svoj jubilej, 
pa seveda lepo prosimo, da preverite objavljen seznam na naši spletni strani in nam sporočite morebitne pripombe. 
 

 
 TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 2021 
Ob tednu obrti in podjetništva na Loškem smo v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora in ob finančni podpori občin 
Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane, ponovno pripravili brezplačne delavnice, okrogle mize, razstavo in 
različne dogodke. Vse skupaj pa smo po večini preselili na splet. 

 
Podrobnejši opis dogajanja najdete na naši spletni strani, opozorili pa bi vas radi tudi na posebni ugodnosti, ki ju nudi časnik Finance. 
Akciji veljata v času Tedna obrti in podjetništva na Loškem (17. – 21. 5. 2021)!  
 
MOJE FINANCE-POSEBNA PONUDBA ZA NOVE NAROČNIKE 
Uporabite kodo: MFSEMINAR 
• Digitalni dostop + revija Moje finance po posebni ceni 
• Obrestni kalkulator za refinanciranje kredita 
• Celoletna naročnina po ceni 19,90 EUR (z DDV) s 30,00 EUR prihranka 
https://narocilnice.finance.si/mf_top 
 

POSEBNA PONUDBA FINANCE DIGITAL + MANAGER 
• Digitalni dostop do Finance.si, aplikacija na pametnih telefonih, bogat 
arhiv poslovnih novic in nasvetov 
• Petkova izdaja tednika Finance Manager brez doplačila 
• 3-mesečna naročnina po posebni ceni 49,99 EUR (z DDV), namesto 
90,00 EUR 
https://narocilnice.finance.si/digital_posebna49 
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PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM  - seznam objavljamo na naši spletni strani! 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi! 
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v njihovi družini ali podjetju 
postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih 
je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem 
letu.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 10. 5. 2021. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani zbornice, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej opravljanja dejavnosti. Pri 
izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v času poslovanja prišlo do statusne 
spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega 
subjekta.   
Tako kot v preteklih letih, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let 
opravljanja dejavnosti. Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-200. 
Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 10. 
5. 2021. 
 
Dodatne informacije nudi strokovna služba naše zbornice (tel.: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net).  
 
Priznanja bodo podeljena v sklopu posebne prireditve, ki bo predvidoma potekala v četrtek, 3. junija, ob 18. uri na Loškem gradu. O 
podrobnostih bomo jubilante in ostale člane zbornice obvestili po elektronski pošti teden dni pred dogodkom, saj je sama izvedba 
močno odvisna od epidemiološkega stanja v Sloveniji in morebitnih omejitev za izvedbo tovrstne aktivnosti. 
 

e-IZOBRAŽEVANJA 
Vsa izobraževanja v nadaljevanju bodo potekala preko spleta. Podrobnosti in prijavnice za dogodke v okviru OZS, so objavljene na spletni strani 
https://www.ozs.si/koledar 
 
Webinar: Novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži, sprejeta v aprilu letos 

 
8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni 
embalaži Nova uredba vsem podjetjem, ki dajejo na trg Republike 
Slovenije (RS) izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z 
embalažo. To med drugim pomeni, da se morajo vključiti v shemo 
ravnanja z odpadno embalažo. Z navedeno uredbo se ukinja količinski 
prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek 
obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. 
 
Kaj to pomeni? 
Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem 
v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste: 
- embaler, 
- pridobitelj embaliranega blaga, 
- proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali 
- pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga. 
 
V tem primeru morate od uveljavitve uredbe, to je v obdobju 
od 24.4.2021 pa najkasneje do 24.5. 2021 skleniti pogodbo z 
družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), čemur bodo 
sledila plačila stroškov embalažnine.  
Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni 
embalažni material in ne glede na količino. 
 

Čas in kraj webinarja: 
ponedeljek, 10. maj 2021, ob 15.30 uri preko spletne platforme 
(potreben je računalnik, internetna povezava in zvočnik, kamera po 
želji). Zaključek je predviden ob 16.30 uri. 
Obvezna je predhodna elektronska prijava! 
 
Vsebina: 
- Novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži. 
- Kdo so zavezanci? 
- Kakšne so obveznosti zavezanca? 
- Načini izpolnjevanja obveznosti. 
- Kdo je dolžan plačevati embalažnino? 
- Roki za izpolnitev obveznosti v letu 2021. 
Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor. 
 
Kotizacija: 
- brezplačna udeležba za člane OZS, 
- 55 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Dodatne informacije:  
OZS, Iris Ksenija Brkovič, iris.brkovic@ozs.si, 01 58 30 566. Vaša 
vprašanja lahko posredujete preko e-pošte že pred samim 
izobraževanjem. 

 
POZOR! Enako izobraževanje – drug termin!  
Enako izobraževanje organizirajo tudi OOZ Radovljica, Tržič, Jesenice in Kamnik. Potekalo bo v četrtek, 13. maja 2021, od 9. do 10.30 
ure  preko spleta!  Udeležba na tem webinarju je brezplačna tudi za člane OOZ Škofja Loka!  
 
Dodatne infomacije in prijave dobite na https://www.ozs.si/koledar. 
 

 
Brezplačna webinarja s področja spletnih strani

 
Razmišljate, da bi se sami lotili izdelave spletne strani ali pristajalne strani za potrebe marketinga in prodaje? Ali pa morda že imate spletno stran ali 
pristajalno stran, pa z njo niste zadovoljni in vam ne prinaša želenih rezultatov? 
Imate težave pri urejanju spletne strani, ker je preveč kompleksno, izvajalec pa nima časa takrat, ko vi želite in ga potrebujete? 
 
Če ste odgovorili na vsaj eno vprašanje z DA, bi bilo zelo koristno, da se pridružite kateremu izmed brezplačnih webinarjev, na katerih bo Marko Petrej, 
ki ima 21-letne izkušnje na področju izdelave spletnih strani, predstavil vse, kar morate vedeti, ko postavljate novo spletno stran (samostojno ali z 
zunanjim izvajalcem), katerih napak ne smete narediti in kako se jim izogniti, kako se pravilno lotiti izdelave spletne strani, katero platformo in orodje 
za izdelavo spletne strani izbrati...  
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Webinar: Kako si lahko sami izdelate spletno stran 
Na webinarju bo Marko Petrej razkril, kako se pravilno lotiti izdelave spletne strani, katero 
platformo in orodje za izdelavo spletne strani izbrati, kako uporabljamo orodje, kaj so teme 
in vtičniki, zakaj jih potrebujemo, kdaj rabimo gostovanje in domeno… Webinar bo zelo 
praktično obarvan in orodja si boste ogledali tudi v praksi. 
 
Možna sta dva termina: 
- v sredo, 12. 5. 2021 ob 18:00 uri ali 
- v četrtek, 13. 5. 2021 ob 9:00 uri 
Prijava in več informacij: https://www.navdih.net/webinar-kako-si-lahko-sami-izdelate-
spletno-stran-maj-2021/  
 
 

Webinar: Podjetniške zgodbe iz prve roke: Kako si samostojno izdelati 
učinkovito spletno stran 
Na webinarju boste pridobili praktične nasvete in napotke iz prve roke. V pogovoru z 
dvema podjetnikoma, ki sta se brez predhodnega znanja sama lotila izdelave spletne 
strani, bo Marko Petrej z vami delil zelo konkretne in praktične nasvete ter izzive, s katerimi 
sta se soočala pri izdelavi spletne strani, katerih napak ne smete narediti in kako se jim 
izogniti ter kako si lahko postavite sami spletno stran tudi brez predhodnega znanja. 
Webinar bo potekal v četrtek, 20. 5. 2021, ob 18:00 uri. 
Prijava in več informacij: https://www.navdih.net/webinar-podjetniske-zgodbe-iz-prve-
roke-spletna-stran-maj-2021 
 
Webinarji bodo potekali preko Zoom-a. Ob prijavi boste prejeli elektronsko pošto s povezavo za prijavo na webinar. Za udeležbo na webinarju je obvezna 
prijava na zgoraj navedenih povezavah. 
 

 Brezplačno predavanje: DAVČNO NEVTRALEN PRENOS S.P. NA D.O.O. (četrtek, 20. 5. 2021, od 15.30 do 16.15 ure) 
 

Veliko je s.p. - jev v tem trenutku skrbi varnost poslovanja, nekateri pa 
v tem obdobju poslujejo celo bolje in se jim povečuje obdavčitev. 
 
Še vedno pa smo v intenzivnem procesu upokojevanja podjetnikov, med 
katerimi je precej takih, ki nimajo naslednikov za nadaljnje poslovanje. 
Za tiste, ki bi želeli še naprej poslovati po upokojitvi, je ena izmed rešitev 
prenos s.p. na d.o.o. 
 
Termin: 
četrtek, 20. maja 2021, od 15.30 do 16.15 ure preko spletne 
platforme na povezavi: https://most-institut.com/20-5-prenos-sp-na-

doo Prav tako povezava omogoča ogled posnetka kadarkoli po 
predavanju! 
 
Tematika: 
• Najpogostejši razlogi za prenos s.p. na d.o.o. 
• Pasti prenosa in na kaj je potrebno še posebej paziti 
• Postopek prenosa in potrebne pogodbe 
 
Predavanje bo izvedel Uroš Kavs iz Inštituta Most, ki dogodek tudi 
organizira. 
Predhodne prijave niso potrebne! 

 
  

KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, 
prihaja do hitrega spreminjanja dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati.  
Trenutni odlok velja do vključno 9. maja 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. 
 

 
 

VELJAVNOST KODE 95 PO NOVEM! 
  
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. 
OOZ Škofja Loka vsako leto v sodelovanju z OZS pripravi usposabljanje za voznike - koda 95. Zaradi preprečevanja širjenja korona virusa smo 
bili v lanskem letu prisiljeni odpovedati redna usposabljanja. Če bodo razmere dopuščale, bomo usposabljanje voznikov po programu 
2020 in 2021 skušali izvesti v Škofji Loki. 
O točnem terminu usposabljanja in vrsti programa (za leto 2020 ali leto 2021) vas bomo obvestili preko spletne strani in preko mesečnih 
obvestil Informator. Za dodatne informacije pa nas lahko kontaktirate 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
 

 



 
5 5 5 

AKTUALNO 
 
Spremembe Pravilnika o merilih sorazmernosti (avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 
Prizadevanja OZS po spremembah izračuna upada prihodkov so končno 
obrodila sadove. V UL RS št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021 je bil objavljen 
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju 
ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik prinaša nova kriterija za 
ugotavljanje upada prihodkov in sicer izračun upada glede na povprečno 
število zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč. 
 
Blog Svetovalnega centra OZS je dopolnjen s pojasnili FURS 
(23.4.2021)  
Na podlagi prejetih pojasnil FURSa je večina dilem odpravljenih. Odprto 
ostaja le eno, zelo pomembno vprašanje: 
Način in postopek vlaganja zahtevkov zavezancev, ki zadostnega upada 
prihodkov na podjetje niso dosegli, so pa skladno z novimi kriteriji po 
Pravilniku upravičeni do pomoči iz naslova temeljnega dohodka za 
obdobje oktober 2020 - marec 2021 in povračil nadomestil za čakanje 
na delo od 1. 6. 2020 do 31. 1. 2021.  
 
Dejstva: 
 Pravilnik velja le za ukrep čakanja na delo in temeljni dohodek po 

PKP3, PKP4 in PKP5. 
 Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 

2 (obdobje 13. 3. - 31. 5. 2020) za ukrep čakanja na delo in 
oprostitev plačila prispevkov v zvezi s čakanjem na delo ter ukrep 
temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za 
samozaposlene. Zahtevan upad prihodkov v tem obdobju je več 
kot 10%, pri čemer primerjamo prihodke podjetja v letu 2020 
napram 2019. 

 Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 
8 (čakanje na delo od 1. 2. 2021 dalje). Za čakanje na delo od 1. 
2. 2021 do 31. 5. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan) velja več kot 
20% upad prihodkov v letu 2021 primerjaje z letom 2020 ali 2019 
(kar je za zavezanca ugodneje). 

 Med prihodke vštevamo čiste prihodke od prodaje, ugotovljene po 
pravilih računovodenja (IPI AOP 110) in nadomestila iz naslova 
zavarovanja za starševsko varstvo. 

 Zavezanci, ki so oddali vlogo za vračilo pomoči in dosegajo 
zadosten upad po novih kriterijih, vlogo za vračilo umaknejo. Opis 
postopka: 

 V kolikor zavezanec na podlagi spremenjenega pravilnika ugotovi, 
da prejetih pomoči (povračila nadomestila plač na začasnem 
čakanju na delo) ni dolžan vrniti, zavezanec že vloženo izjavo 
umakne na način, da preko portala eDavki odda prazno izjavo. 
Izjave za vračilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec ne 
more umakniti prek portala eDavki, ampak mora o tem obvestiti 
FURS (najlažje na način, da javi v center za informiranje, lahko pa 
tudi pisno). 

 
Pojasnila FURSa: (Na spletni strani FURSa so objavljena so pogosta 
vprašanja in odgovori glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju 
ugotavljanja znižanja prihodkov. Najdete jih tukaj!) 
 
Ali lahko upad prihodkov izračunamo po kriteriju, ki je za 
zavezanca ugodnejši?   
Da. Izpolnjevanje pogojev po kateremkoli izmed navedenih kriterijev 
pomeni, da upravičencu pomoči ni potrebno vračati. 
Ali pri kriteriju povprečno število zaposlenih upoštevamo 
nosilca dejavnosti?  
Pri izračunu glede na povprečno število zaposlenih se upošteva tudi 
samozaposlenega, saj število 1 za katero se poveča število zaposlenih v 
posameznem obdobju, predstavlja samozaposleno osebo. 
Samozaposleno osebo se pri izračunu upada prihodkov glede na 
povprečno število zaposlenih upošteva ne glede na vključenost v 
zavarovanje. 
Se nova kriterija upoštevata tudi, če zavezanci niso poslovali 
celotno leto 2019 in/ali 2020?  
Da. Upravičenost do pomoči na podlagi pravilnika o sorazmernosti se v 
primeru zavezanca, ki ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020 
lahko ugotavlja na podlagi upada prihodkov: 

- upada prihodkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 

- upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih v letu 2020 
glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 

- upada prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez 
zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč, v letu 2019. 

Se v osnovnih sredstvih upoštevajo le opredmetena osnovna 
sredstva, brez zemljišč? 
Upoštevajo se opredmetena osnovna sredstva, AOP 010. 
Neopredmetena dolgoročna sredstva niso vključena v izračun. 
 
1. Izračun upada prihodkov glede na povprečno število 
zaposlenih 
Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor bodo izkazali 
zadosten upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih. 
Povprečno število zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve 
decimalki na način, da število delovnih ur v breme delodajalca delimo s 
številom možnih delovnih ur. V delovne ure vključimo tudi ure za katere 
so delodajalci prejeli nadomestilo plače (čakanje na delo, skrajšan 
delovni čas, bolniška odsotnost, ipd ...). 
Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način: 
* d.o.o. – prihodki/povprečno število zaposlenih 
* s.p. – prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1) 
Če niso poslovali v 2019: 
* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/povprečno število zaposlenih v 
letu 2020 do 12. 3. 2020 
* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/povprečno število zaposlenih v 
letu 2020 do 31. 8. 2020 
 
2. Izračun upada prihodkov glede na vrednost osnovnih 
sredstev, brez zemljišč 
Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati v kolikor bodo izkazali 
zadosten upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez 
zemljišč. Upoštevamo sedanjo vrednost iz bilance stanja na zadnji dan 
posameznega primerjalnega obdobja. 
Formula: 
Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način: 
prihodki/(vrednost OS, brez zemljišč +1) 
Če niso poslovali v 2019: 
* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 
12.3.2020 + 1 
* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 
31. 8. 2020 + 1 
Primer izračuna upada prihodkov 
Zavezanec je posloval v letu 2019 in 2020. V obdobju od 1. 10. 2020 do 
31. 12. 2020 so bili delavci na čakanju na delo. Lahko na osnovi spodnjih 
podatkov obdrži prejeto pomoč? 
Zavezanec dosega več kot 20% upad prihodkov glede na povprečno 
število zaposlenih, zato mu prejete pomoči ni potrebno vrniti. 
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Od 1. julija 2021 veljajo nova pravila o DDV pri spletni prodaji (vir: Spirit Slovenija) 
 

S 1. julijem 2021 se bodo v vseh državah članicah EU začela uporabljati 
nova pravila o DDV v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi  spletni prodaji 
med podjetji in potrošniki (B2C). 
 
Namen novih pravil o DDV 
Namen novih pravil je izboljšanje in izenačenje pogojev na področju 
čezmejne spletne prodaje ter odprava pomanjkljivosti dosedanje 
ureditve DDV za prodajo blaga na daljavo in ureditve uvoza pošiljk nizke 
vrednosti, med katerimi so zlasti naslednje: 
 podjetja iz EU, ki prek spleta prodajajo blago končnim potrošnikom 

iz drugih držav članic in presežejo prag za prodajo na daljavo 
(35.000 EUR do 100.000 EUR), se morajo v državi članici, kjer ima 
potrošnik prebivališče, identificirati za DDV in ga obračunavati, kar 
je obremenjujoče in zapleteno; 

 za uvoz blaga nizke vrednosti (do 22EUR) velja oprostitev plačila 
DDV, kar omogoča zlorabe; 

 podjetja iz držav zunaj EU, ki prodajajo blago iz tretjih držav 
potrošnikom v EU, lahko dobavljajo blago v EU brez DDV in se jim 
ni treba identificirati za DDV, kar jim daje prednost pred podjetji, 
ki imajo sedež v EU. 

 
Glavne novosti 
Nova pravila vzpostavljajo enake pogoje za podjetja iz EU in tretjih držav 
in poenostavljajo obveznosti v zvezi z DDV pri čezmejnem e- trgovanju. 
Glavne novosti so: 
 uvaja se t.i. “sistem vse na enem mestu” (sistem VEM), ki bo 

omogočal, da se dobavitelji identificirajo za DDV v eni državi članici 
in da v tej državi članici obračunavajo DDV, ki ga dolgujejo v kateri 
koli drugi državi članici. Sistem VEM bo nadgradil dosedanji “mini 
sistem vse na enem mestu” (mini VEM) za DDV, ki je namenjen 
ponudnikom telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 

elektronsko opravljenih storitev, in se bo uporabljal tudi za druge 
storitve med podjetji in potrošniki, prodajo blaga na daljavo znotraj 
EU in nekatere domače dobave blaga; 

 obstoječi prag za prodajo blaga na daljavo (odvisno od države 
35.000 EUR do 100.000 EUR) bo odpravljen. Nadomestil ga bo nov 
prag v višini 10.000 EUR na ravni EU. Pod tem pragom bo prodaja 
blaga na daljavo znotraj EU še vedno predmet DDV v državi članici, 
kjer ima sedež davčni zavezanec, ki opravlja storitve, ali kjer je 
navedeno blago v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz 
blaga; 

 za namene DDV bo štelo, da so podjetja, ki omogočajo dobave z 
uporabo spletnega elektronskega vmesnika, prejela in dobavila 
blago sama (t.i. domnevni dobavitelj); 

 oprostitev plačila DDV pri uvozu majhnih pošiljk do 22 EUR bo 
odpravljena. Uvedena bo nova posebna ureditev za prodajo na 
daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR 
oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za 
uvoz); če se ta sistem ne uporabi, pa bodo veljali ukrepi za 
poenostavitev v zvezi s prodajo uvoženega blaga na daljavo 
(“posebne ureditve”); 

 sprejete bodo nove zahteve za vodenje evidenc za podjetja, ki 
omogočajo dobave blaga in opravljanje storitev z uporabo 
elektronskega vmesnika (tudi če niso “domnevni dobavitelj”). 

 
Ta pravila bodo v Sloveniji uvedena s spremembo ZDDV-1, ki je v 
postopku sprejema. Več informacij je mogoče najti na spletni strani 
Evropske unije in na spletni strani FURS, uporabnikom pa je na voljo 
tudi klicni center (telefonska številka 08 200 1002).  
Razširjena informacija je objavljena tudi na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija. 

 
Podaljšanje ukrepov do 30. 6. 2021, čakanje na delo trenutno do 31. 5. 2021  

V Uradnem listu RS št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021 je bilo objavljeno podaljšanje veljavnosti nekaterih ukrepov do 30. 6. 2021. Podaljšujejo se naslednji 
ukrepi (kliknite na ukrep za podrobnejša pojasnila, ki jih je pripravil Svetovalni center OZS): 
1. Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov 
2. Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca  
3. Temeljni dohodek 
4. Delno povrnjen izgubljen dohodek  
5. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1. 4. 2021 - 30. 6. 2021) 
 
Ukrep nadomestila plače za čakanje na delo (navodila ZRSZ najdete TUKAJ!) zaenkrat velja do 31. 5. 2021. 
Ukrepi so bili le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se (žal) še vedno niso spremenili! 
 
Povezave na ukrepe najdete tudi na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Ukrepi za pomoč gospodarstvu (15-marec 2021)!. 
 
Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji (vir: Zavod za zaposlovanje)

 
V sredo, 26. maja 2021, se začnejo uporabljati novosti, ki jih prinašata 
dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev. 
 
Novela Zakona o tujcih 
Glavne rešitve v spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) 
se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, 
znanje slovenščine, združitev družine, zadostna sredstva za preživljanje 
in Brexit. Oglejte si poglavitne rešitve novele Zakona o tujcih (spletna 
stran MNZ: https://www.gov.si/novice/2021-04-16-poglavitne-resitve-
novele-zakona-o-tujcih/). 
 
Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev 
Poglavitne rešitve v spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) med drugim določajo 
pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, programov izmenjave 
učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. 
Na podlagi zavez iz Direktive (EU) 2016/801 se v povezavi z ZTuj-2F v 
noveli urejajo tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter 
dovoljenj za začasno prebivanje, in sicer se na novo določa: 

- izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in 
samozaposlitve za raziskovalca,ki je v Sloveniji zaključil 
raziskovalno delo, in študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij na 
visokošolskem zavodu, ter 

- izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 
prostovoljskega dela. 

V nacionalni pravni red se uvajata tudi nova vrsta enotnega dovoljenja 
za prebivanje in delo, in sicer izdaja enotnega dovoljenja zaradi 
opravljanja pripravništva. 
Ostale ključne novosti so: 
- dodatni pogoj za zaposlitev brezposelnega tujca, 
- soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali 
- soglasje za opravljanje pripravništva, 
- olajšanje podaljšanja zaposlitve tujca pri istem delodajalcu, 
- nov razlog za umik soglasja ter 
- novi razlogi za izrek prepovedi zaposlovanja tujcev. 
 
Začetek uporabe novosti 
Državni zbor je 30. 3. 2021 sprejel: 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) ter 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) 
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Obe noveli sta bili 12. 4. 2021 objavljeni v Uradnem listu RS (57/21), 
veljati sta začeli 15. dan po objavi  (27. 4. 2021), uporabljati pa se 
začneta 30. dan po uveljavitvi, to je 26. 5. 2021. 
 
Spremembe 5. odstavka 17. člena ZZSDT-C in novega 3. odstavka 38. 
člena omenjene novele se začnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi. Do 
začetka uporabe ZZSDT-C se uporabljajo določbe Zakona o 

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, 1/18 - 
uradno prečiščeno besedilo in 31/18). 
Zakon v prehodnih in končnih določbah opredeljuje, da se postopki, ki 
so se začeli pred začetkom uporabe novele in v katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno, nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, razen če so določbe 
novele za stranko ugodnejše. 

 
 

FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI, POZIVI… 
 
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 NOV 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 
 
Slovenski podjetniški sklad 

 
P7C 2021 - Blažitev posledic epidemije 
Podjetja, ki vas je prizadela epidemija covid-19, lahko pridobite 
brezobrestni kredit v višini od 5.000 do 100.000 EUR na podjetje. 
Glavne značilnosti: doba financiranja: 1-7 let, možnost koriščenja 
moratorija, nižje zahteve po zavarovanju, brez stroškov vodenja in 
odobritve kredita. Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja 
(tudi s.p., ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva 
in predloži letno poročilo na AJPES). Osnovni pogoji za prijavo: 
podjetje ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge vsaj 1 
zaposlenega za polni delovni čas; podjetje je utrpelo posledice COVID-
19. Upravičeni stroški: naložbe v opredmetena osnovna sredstva 
(nakup nove opreme); naložbe v neopredmetena osnovna sredstva 
(nakup patentiranih pravic, licenc); stroški materiala in trgovskega 
blaga; stroški storitev; stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz 
in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški 
prehrane med delom). Prijavni rok: 20. 5.in 10. 6. 2021 oz. do porabe 
sredstev. 
 
P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite 
Gre za razpis, s katerim lahko mikro, mala in srednje velika podjetja 
(najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas) lažje, hitreje in ceneje 
pridobijo bančni kredit, pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. 
Upravičeni stroški: materialne investicije (nakup novih strojev, 
opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje, …); nematerialne investicije 
(nakup patentiranih pravic, licenc); obratna sredstva (izdatki za nakup 
materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za 
plače,..). Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2022. Odobravanje garancij poteka dvostopenjsko: 1. 
stopnja se odvija na nivoju poslovne banke (seznam sodelujočih bank in 
kontaktnih oseb najdete na spletni strani SPS). Podjetje zaprosi za 
ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada, v primeru pozitivne 
ocene banke pridobi podjetje pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. 
2. stopnja se odvija na SPS. Podjetje pridobi 60 ali 80 odstotno garancijo 

za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero in ostalim 
ugodnimi pogoji. Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oz. do porabe 
sredstev. 
 
Še odprte prijave 
Še vedno so odprte tudi prijave na vavčerje Slovenskega 
podjetniškega sklada in razpis P4L 2020 - Spodbude za MSP za 
razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Več informacij 
na www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi 
 
Programi SID banke 

 
Neposredno financiranje podjetij (SDMKV) 
Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga 
ter tudi stroškov dela. Za podjetja na katerih poslovanje je vplival 
izbruh virusa COVID-19. Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov €. 
 
LES 1 
Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo. Želite 
zgraditi nove obrate za predelavo lesa ali tehnološko posodobiti 
obstoječe obrate za predelavo lesa, razviti izdelke z visoko dodano 
vrednostjo? Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 € lahko pridobijo 
podjetja z najmanj 2 zaposlenima, ki posluje najmanj 2 polni poslovni 
leti. 
 
Posredno financiranje 
Programi posrednega financiranja preko poslovnih bank. Za vsa 
podjetja. Brez omejitve najnižje in najvišje vrednosti kredita. Dolge 
ročnosti. Obrestne mere, ki so ugodnejše od siceršnje ponudbe bank. 
Na voljo pri: Addiko Bank, Gorenjski banki, NKBM in Sberbank. Več 
informacij: https://www.sid.si/banke Več informacij na 
www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje 
 
Sklad skladov 

 
Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19 
Za podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19. 
Za: nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev, plačila za nakup materiala, drobnega 
inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih 
osnovnih sredstev, plačilo stroškov dela. Za s.p., MSP, zadruge. Kredit v 
višini od 5 tisoč € do 25 tisoč €. Ročnost 2 do 5 let. Moratorij na odplačilo 
glavnice največ ½ ročnosti kredita. Na voljo pri Primorski hranilnici 
Vipava. 
 
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke 
Za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva 
ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega 
blaga in dela; Za podjetja, ki poslujejo z isto davčno številko vsaj 2 leti 
in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Kredit v višini od 
30.000 € do 10.000.000 €. Doba kreditiranja od 3 do 10 let. Brezplačno, 
brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita. Na 
voljo preko NLB, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. 
Več informacij na www.skladskladov.si/mala-in-srednja--podjetja. 

  

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!) 
 

 
 

 


