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Vedno preverite, kaj 
podpisujete! 

Aktualno Finančne spodbude 

4 5 8 

VABLJENI NA 15. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT  
(petek, 16.12.2016, ob 19.30 uri) 
 
December je mesec praznovanj in s tem najbolj čarobni čas leta, hkrati pa tudi čas, 
poln sprememb in dogajanja, zato je še toliko bolj pomembno, da si vzamemo 
trenutke za umiritev, za sproščeno uživanje v dobri glasbi in družbi.  
 
 
Vsakdo si zasluži sprostitve in zabave v veseli družbi ter predvsem lepih doživetij, 

zato vas vabimo na tradicionalni Božično-novoletni koncert, ki bo potekal v petek, 16. decembra 2016, s 
pričetkom ob 19.30 uri v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. 
 

Tokrat bo na koncertu nastopil Pevski zbor Lubnik z gosti.  
 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Število sedežev je omejeno! Prijave 
sprejemamo v pisarni naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki ali po telefonu 04 50 60 200 do zasedbe mest.    
 
Pester in zanimiv program tokratnega božično-novoletnega koncerta vam bo prav gotovo nudil obilo glasbenih užitkov, 
zato vljudno vabljeni!  
 
VABILA 
 
Seminar: DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2016 IN 
PRAVILNO OBRAČUNAVANJE STROŠKOV 
ZAPOSLENIH (četrtek, 19.1., ob 16. uri) 
 
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezani najmanj 
enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in 
pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z 
dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in 
davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske 
izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Pred 
izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj 
poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske 
evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno 
zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Potrebno je 

preveriti obračune in izplačila stroškov zaposlenih z 
vidika bonitet in potnih stroškov, ki so marsikdaj 
problem opravičenosti pred davčnimi inšpektorji, če ni 
ustreznih podlag. 
 
Cilj našega seminarja, ki bo potekal v četrtek, 19. 
januarja, od 16. do 19. ure v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, je, da vas seznanimo s potrebnim 
pomenom  zaključnega obračuna 2016  in vas 
opozorimo na kaj morate biti pozorni pri njegovi 
izdelavi. Predstavili vam bomo davčno priznane in 
nepriznane stroške, obračune potnih nalogov in drugih 
dohodkov in stroškov poslovanja, ki znajo biti z vidika 
davčnega pregleda sporni. 
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Vsebina: 
1. Interni akti in sklepi podjetnika na poslovne 

odločitve. 
2. Razvrstitev družb in samostojnih podjetnikov ter 

potrebna revizija ali preiskava poslovanja. 
3. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja 

in izkaz poslovnega izida in SRS 2016 (oslabitve, 
okrepitve, odpisi).  

4. Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti 
terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov 
računovodski in davčni vidik. 

5. Davčno priznani, nepotrebni, nepriznani in delno 
priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike. 

6. Nabava in vlaganja v opredmetena osnovna 
sredstva ter njihov računovodski in davčni vidik. 

7. Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, 
reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih ter 
bonitete. 

8. Računovodske in davčne dileme obračunov in izplačil 
stroškov službenih potovanj. 

9. Davčne olajšave za leto 2016 in njihov prenos v 
naslednja leta. 

10. Odgovori na vprašanja ter diskusija. 
 
Predavateljica dr. Lidija Robnik vas bo seznanila z 
novostmi, ki veljajo za zaključni obračun za leto 2016 glede 
vpliva zakonodaje in SRS 2016. Odgovorila bo na vaša 
zastavljena vprašanja in skušala odpraviti morebitne 
dileme, ki jih imate pri svojem delu. 
Predavateljica  je dolgoletna svetovalka s področja financ in 
računovodstva,  strokovnjakinja ter samostojna podjetnica 
in zasebna višja predavateljica s področja financ, 
računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah 
in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in 
delavnic, pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene 
članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. 
 
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: 17.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
BREZPLAČNI PEDAGOŠKO - ANDRAGOŠKI 
SEMINAR NA NAŠI ZBORNICI 
 
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim 
kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je 
eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s 
tem za izobraževanje vajencev. Mojstrskim 

kandidatom pa s tem olajša opravljanje četrtega dela 
mojstrskega izpita.  
 
3-dnevni seminar bo potekal 23., 24. in 30. januarja 
2017 od 11. do predvidoma 17.30 ure v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.  
 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Rok za prijavo: 16.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefona 04 50 60 200 ali e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net Prijavnico objavljamo na naši spletni 
strani: www.ooz-skofjaloka.si 
 
Izkoristite priložnost za brezplačno usposabljanje. OZS 
je namreč partner v dveh konzorcijih, ki sta poleti 2016 
uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev v 
skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega 
sklada. 
Na seminar se lahko prijavite delodajalci, zaposleni delavci 
in pa kandidati za mojstrski izpit. S tem  pridobite potrebno 
pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo 
učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, 
kandidati za mojstrski izpit pa se tako brezplačno v veliki 
meri pripravijo na 4. del mojstrskega izpita. 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (18.3.2017) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. 
kode Evropske unije.   
Organizirali bomo usposabljanje po programu za leto 2017 v 
sodelovanju z OZS, in sicer v soboto, 18. marca, s 
pričetkom ob 9. uri. 
Kotizacija: 
− za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih 

zaposlene delavce: 21 EUR/osebo (vključen DDV),  
− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
 
Rok za prijavo: 13.3.2017 oz. do zasedbe prostih mest.  
V primeru prevelikega števila prijavljenih, bomo usposabljanje 
organizirali v dveh skupinah, o čemer bomo vse prijavljene 
pravočasno obvestili. 
 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net  
 
 
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, prodajne razstave v Škofji 
Loki ponovno odpirajo svoja vrata  
 
V skupni akciji, s katero želijo v prazničnem času 
obiskovalcem starega mestnega jedra ponuditi umetniška 
dela in kakovostne izdelke rokodelcev, se tokrat povezujejo 
Loški muzej, Rokodelski center DUO Škofja Loka s člani 
Sekcije za DUO pri OOZ Škofja Loka, Sokolski dom Škofja 
Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja, Atelje Amuse in trgovinica 
Rozamunda. 
Pokukajte v izložbe, prepustite se navdihu ustvarjalnosti in 
svoje najbližje v mesecu obdarovanja razveselite z 
unikatnimi pozornostmi.  
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OBRTNIKI IN PODJETNIKI PROTI t.i. »URBANIM OBČINSKIM DAVKOM« 
 
V javnosti se omenja nova dajatev, t.i. urbani občinski 
davek, ki bi jo občine želele imeti poleg davka na 
nepremičnine. Ta bo leta 2019 zamenjal sedanje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in bo 
v celoti prihodek občin. Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije nasprotuje vsakršnim dodatnim 
obremenitvam gospodarstva in opozarja, da se v 
posameznih občinah že sedaj dogajajo anomalije. 
 
Še pred koncem leta naj bi v javno razpravo prišel predlog 
zakona o davku na nepremičnine. Nekatere občine sedaj 
zvišujejo NUSZ ali so ga že zvišale z namenom, da bo 
kasneje tudi davek na nepremičnine višji. Nekatere občine 
so šle tako daleč, da namembnost kmetijskih zemljišč 
spreminjajo v zazidljiva zemljišča in tako zvišujejo 
nadomestilo. Na ta način bodo lastnike zemljišč sčasoma 
prisilili v prodajo. V OZS si zato želijo, da bo Vlada 
upoštevala svojo zavezo in z novim zakonom o davku na 
nepremičnine ne bo dodatno obremenila gospodarstva. 
  

Tudi t.i. urbani občinski davek, ki bi napolnil občinske 
proračune in obremenil gospodarstvo, je za OZS povsem 
nesprejemljiv. »Obrtniki in podjetniki ne bomo molzna 
krava. Potrebujemo spodbude na nacionalni in lokalni ravni, 
ne pa novih in novih dajatev,« je odločen predsednik OZS 
Branko Meh.  
Ena izmed pripomb OZS na predlog zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin je bila, da zakonodajalec dosledno 
spoštuje ustavno pravico do izpodbijanja pripisane 
posplošene tržne vrednosti posamezne nepremičnine, ki bo 
ključna za izračun davčne osnove in posredno davčno 
obveznost. Zakon namreč ne predvideva ugovora zoper 
pripisano posplošeno tržno vrednost, če pogoji za 
uveljavitev posebnih okoliščin niso izpolnjeni. OZS je Vlado 
tudi pozvala, da vso zakonodajo, ki bo podlaga za 
obdavčitev nepremičnin, pripravi in sprejme istočasno, z 
namenom, da bo zavezancem in zainteresirani javnosti 
omogočena preveritev vpliva za posameznika in celotno 
gospodarstvo.     

 
POSLOVNO SODELOVANJE IN SREČANJA 
 
TABOR NA ČEŠKEM (marec 2017) 
 
Občina Škofja Loka bo v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Republike Slovenije v Pragi predvidoma v marcu 2017 v 
pobratenem mestu Tabor na Češkem, organizirala 
poslovno srečanje med slovenskimi in češkimi 
zainteresiranimi podjetji. 
 
Konkretnega sodelovanja med posameznimi podjetji iz obeh 
občin za zdaj še ni, vendar pa potencial za sodelovanje 
obstaja.  Osnovne značilnosti gospodarskega okolja med 
obema območjema so si precej blizu, podobno kot v Škofji 
Loki tudi v Taboru prevladuje strojna, 
kovinskopredelovalna, lesna in tekstilna industrija. 
Navajamo nabor podjetij, ki bi bila za sodelovanje 
potencialno zanimiva: 
− Kalas Sportswear (http://www.kalas.cz/)  
− Dita (http://www.dita.cz/cz)  
− Jitex (http://jitex-comfort.cz/textil)  
− Otavan (http://otavan.cz/)  
− Brisk (http://www.brisk.biz/)  
− Briklis (http://www.briklis.cz/)  
− Jika/Laufen (http://www.jika.cz/)  
− Koh-i-noor (http://www.kohinoor.cz/)  
− Kovosvit (http://www.kovosvit.cz/)  
V kolikor menite, da bi bilo sodelovanje na poslovnem 
srečanju zanimivo tudi za vaše podjetje, nam to čim prej 
oziroma najkasneje do 20. decembra sporočite na 
telefon 04 50 60 200. 
Vse interesente bomo o nadaljnjih aktivnostih in 
podrobnostih srečanja obvestili naknadno! 
 
 
KRANJSKA GORA (3. februar 2017) 
 
OZS bo v času Mednarodnega zimskega srečanja v Kranjski 
Gori, organizirala tudi B2B srečanje obrtnikov in podjetnikov 

iz držav EU in JV Evrope, ki bo potekalo v petek, 3. 
februarja 2017.  Srečanje bo namenjeno podjetjem, ki 
delujejo na področju: 
− Kovinske industrije  
− Strojegradnje 
− Gradbeništva 
− Obnovljivih virov energije 
− Lesne industrije 
− Plastične industrije 
− Elektro industrije 
− Logistike 
− IT tehnologije 
− Prehranske industrije 
− Turizma 
Srečanje bo organizirano v sodelovanju z domačimi in 
mednarodnimi partnerji in Evropsko podjetniško mrežo.  
Udeležba na B2B srečanju je za podjetja brezplačna.  
Rok za prijavo: 1.2.2017. 
Več informacij se nahaja na spletni povezavi 
https://www.b2match.eu/b2b-slovenia-wintergames2017, 
kjer podjetja opravijo tudi registracijo na B2B srečanje. 
 
 
ŽELITE SODELOVATI Z OBI-jem? 
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s poljskim 
podjetjem Emil Lux in ob podpori Veleposlaništva RS na 
Poljskem, vabi zainteresirana slovenska podjetja za prodajo 
svojih izdelkov v trgovinah OBI v 11 evropskih 
državah, da posredujejo interes za udeležbo na 
individualnih sestankih s strateškim nabavnikom 
varšavskega podjetja Emil LUX GmbH, ki je del skupine 
OBI. Dogodek bo organiziran v Ljubljani, predvidoma v 
prvi polovici leta 2017. 
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna. Rok za 
prijavo: 15.12.2016. Dodatne informacije: na spletni 
strani http://bit.ly/2gf5HtE ali OOZ Škofja Loka. 
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ZAKONSKE ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA 
DELOVNIH MESTIH  
 
Določa jih Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS št. 89/99, 39/05).  V 
nadaljevanju navajam nekaj pomembnejših zahtev, ki jih določa omenjeni pravilnik: 
1. Podjetje mora delovna mesta urediti tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev pri delu. Z ustrezno organizacijo dela 

je potrebno preprečiti ali omejiti tveganja, ki lahko nastopijo na delovnih mestih in predvideti ukrepe za izredne okoliščine, 
ki se lahko pojavijo. 

2. V delovnih prostorih mora biti vedno dovolj svežega zraka, glede na delovne postopke in fizične obremenitve delavcev pri 
delu. Prezračevanje je lahko naravno ali umetno. 

3. Zagotoviti je potrebno, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam 
delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer se upošteva kriterije za 
delo v mrazu.  

4. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28oC. Izjema so t.i. vroči prostori, kjer temperatura zraka lahko 
preseže 28oC, vendar je potrebno v tem primeru zagotoviti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in 
stopniščih, ki so v povezavi z vročimi prostori ne presega 20oC. 

5. Električne inštalacije morajo biti izvedene tako, da ne povzročajo tveganj za nastanek požara ali eksplozije. Električni 
vtikači, vtičnice ter ostala električna napeljava mora biti nepoškodovana. 

6. Zahteve za osvetljenost posameznega delovnega mesta so odvisne od zahtevnosti dela. Za bolj zahtevna delovna mesta, 
kot so delo z računalnikom, delo v laboratorijih, na obdelovalnih strojih naj bo osvetljenost 500 lx, za manj zahtevna 
delovna mesta pa od 200- 300 lx.  Pri tem svetlobna telesa ne smejo povzročati bleščanja. 

7. Podjetje mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Poleg tega pa morajo biti 
delovni prostori opremljeni tudi z umetno razsvetljavo. 

8. Pri mešani razsvetljavi (naravna, umetna) mora biti umetna razsvetljava za en razred višja od naravne. Barvna temperatura 
umetne razsvetljave mora čim bolj prilagojena naravni. 

9. Podjetje mora zagotoviti, da so delovni prostori za primer izpada umetne razsvetljave opremljeni z zasilno razsvetljavo, če 
bi bila zaradi izpada el. energije ogrožena varnost in zdravje delavcev v takšnih prostorih. Osvetlitev, ki jo daje zasilna 
razsvetljava mora biti najmanj 1 lx. 

10. Gasilne aparate je potrebno namestiti na vidnih in dostopnih mestih v bližini delovnih mest, tako da so varni pred 
poškodbami in vremenskimi vplivi. Nameščeni naj bodo v višini 80-120 cm od tal ( glede na glavo ročnega gasilnika z 
mehanizmom za aktiviranje) in ustrezno označeni.  

11. Transportne poti morajo biti široke najmanj 1,80 m oziroma 0,80 m širše od transportnih sredstev oziroma od materiala in 
izdelkov, ki se prevažajo po njih. 

12. Zasilni izhodi in poti do njih morajo biti vedno prosti. Vrata zasilnih izhodov se morajo odpirati navzven in ne smejo biti v 
primeru izrednih razmer blokirana. 

13. Evakuacijske poti in izhode mora delodajalec označiti s predpisanimi znaki ter opremiti z zasilno razsvetljavo za primer 
izpada napajanja stalne razsvetljave. 

14. Stopnišča z 5 in več stopnicami morajo biti vsaj na eni strani ograjena z varnostno ograjo. Stopnišča z 10 in več stopnicami 
morajo imeti na obeh straneh varnostno ograjo. Ograje stopnišča morajo biti vsaj 1 m visoke. 

15. Prostor za prvo pomoč mora biti vidno označen, dovolj velik ter opremljen z opremo za prvo pomoč in nosili. 
 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 
 

 
 
OPOZORILO! VEDNO PREVERITE, KAJ PODPISUJETE! 
 
Že v preteklosti smo vas 
opozarjali na problematične 
poslovne ponudbe, v katere so 
se ujeli nekateri uporabniki e-
pobotov, že je pred nami nova 
(stara) zgodba.  

 
 
Naši člani zadnje čase ponovno množično prejemajo pošto 
tujega spletnega poslovnega imenika European Business 
Number. Gre za očitno zavajajoče vabilo k vpisu v tuj 
spletni poslovni imenik, kjer podjetnik misli, da se 
brezplačno vpisuje v nekakšno bazo in da ga to ne bo nič 
stalo, dejansko pa gre za visoko plačljivo storitev. Tokrat 
tudi namigujejo, da gre za pridobitev nekakšne evidenčne 

številke, ki naj bi bila potrebna za vsa podjetja v Evropski 
uniji. 
 
Praviloma ponudbe vedno na prvi pogled izgledajo kot 
brezplačna storitev, vendar vsebujejo drobni tisk, ki ga 
podjetniki pri podpisu obrazca velikokrat spregledajo. In 
ravno v drobnem tisku se skrivajo podrobnosti, ki vas po 
podpisu in s tem sklenitvijo pogodbe največ stanejo. 
 
Spletni imenik, ki znova pošilja vabila k vpisu, se torej 
imenuje EUROPEAN BUSINESS NUMBER. K sodelovanju vas 
vabijo zelo pretkano in predvsem zavajajoče. Ključna 
»limanica« te ponudbe je obljuba, da bo podjetje, ki bo 
izpolnilo podatke, dobilo tako imenovano EVROPSKO 
POSLOVNO ŠTEVILKO. 
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Ker podjetniki zares vsega ne morejo vedeti, še manj pa 
poznajo pravila tujih trgov, seveda nihče ne pomisli na 
goljufijo, najprej vsi pomislijo, da gre dejansko za v EU 
potrebno evidenčno številko. Pa to ni res! Opisana številka 
ne obstaja, še manj pa je kakorkoli potrebna ali obvezna! 
In ko zavedeni izpolnimo in podpišemo obrazec na drugem 
listu, praviloma spregledamo zelo droben tekst, naveden na 
zadnji strani obrazca, ki opredeljuje, da smo pravzaprav 
izpolnili NAROČILO za objavo na portalu komercialnega 
poslovnega imenika European Business Number. V 
drobnem tisku zelo lepo piše, da s podpisom sklepate 
pogodbo za objavo v spletnem imeniku za obdobje kar treh 
let ob plačilu celih 677 evrov na leto! Seveda pa to ni 
edina zavajajoča ponudba. Strošek za nepozorno preučitev 
prejete ponudbe lahko znaša celo do 970 EUR letno.  
 
Pomembno je, da pred kakršnim koli podpisom in 
izpolnitvijo podatkov podrobno preučite, kaj podpisujete in 
kaj iz dokumenta izhaja. Žal se še vedno dogaja, da se 
podjetja svoje napake zavedo šele, ko prejmejo račun za 
storitev, ki so jo nezavedno naročile. Zavedajte se, da smo 
ljudje v veliki večini še vedno pošteni in zaupljivi, kar 
nekateri s pridom izkoriščajo za svoje goljufive projekte. 
Tudi vsega, kar v glavi nosi napis EU in podobo rumenih 
zvezdic, ne smete vzeti kot nekaj zveličavnega, resnega, 
pravičnega in poštenega. Žal, prej nasprotno! 
 
 
NE NASEDAJTE SUMLJIVIM PONUDBAM ZA 
USTAVITEV IZVRŠBE 
 
Finančna uprava RS opozarja na goljufive poslovne prakse. 
V zadnjih dneh je namreč zaznala kar dva taka poskusa. V 
prvem primeru gre za sumljive pisne ponudbe slovenskega 
podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja zavajajoče ponudbe 
za razrešitev njihove situacije, v drugem pa za sumljive 
telefonske klice, v katerih se osebe lažno predstavljajo za 
uradne uslužbence FURS in obljubljajo visoke denarne 
zneske proti vnaprejšnjemu plačilu na roke.   

 

Sumljive pisne ponudbe 
 
Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so 
javno objavljeni na straneh FURS, pošilja po pošti in za 
vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe 
(primer takšne ponudbe najdete spodaj v priponki). FURS 
opozarja, da gre za zavajajočo ponudbo in davčne 
zavezance poziva, naj bodo previdni.  
 
Ponudnik ponuja pripravo ugovora zoper upnika Republiko 
Slovenijo in nadalje navaja, da naj država ne bi mogla biti 
upnik na podlagi zakona. Poleg tega obljublja, da ugovor 
lahko napiše tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel. 
FURS ob tem poudarja in opozarja, da v skladu z določbami 
Zakona o davčnem postopku velja, da vložena pritožba 
zoper sklep o izvršbi ne zadrži izvršitve. Še posebej to velja 
v primeru, če je rok za pritožbo že potekel. 
FURS meni, da gre v tem primeru za zavajanje zavezancev 
in poskus goljufije. Zato zavezance, ki so prejeli tovrstne 
ponudbe, opozarja, naj bodo zelo previdni in naj ne 
nasedajo obljubam iz ponudbe.    
 
Sumljivi klici 
 
Hkrati pa FURS opozarja še na sumljive klice, ki jih 
prejemajo zavezanci. Klicatelji se predstavljajo kot 
zaposleni na davčni upravi in zavezancem za vnaprejšnje 
plačilo določenega zneska, ki naj bi bil davek, obljubljajo 
naknadno kar 10 krat večji znesek. Po ta začetni denar pa 
želijo priti kar k zavezancem domov. 
 
Gre za eno od oblik telefonskih prevar, kjer goljufi 
obljubljajo visoke zneske denarja, do katerih naj bi 
zavezanci prišli le, če vnaprej plačajo določen znesek ali 
posredujejo svoje bančne podatke. »Zavezanci naj bodo 
previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami, tudi kadar 
se izdajajo za uradne osebe in naj ne nasedajo lažnim 
obljubam o visokih dobičkih,« še priporoča FURS. 

 
AKTUALNO 
 
JAVNI POZIV DELODAJALCEM 
 
BSC Kranj je objavil Javni poziv 
delodajalcem za oddajo potreb v 
zvezi z dodelitvijo kadrovskih 
štipendij za šolsko/študijsko leto 
2016/2017.  

 
Javni poziv je informativnega značaja, vendar je nujen za 
njihovo načrtovanje potrebnih sredstev za objavo javnega 
razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. 
 
Na javni poziv se prijavijo vsi delodajalci, ki že ali bodo v 
šolskem/študijskem letu 2016/2017 štipendirali dijake in 
študente in se bodo v začetku leta 2017, z že izbranimi 
štipendisti, prijavili na Javni razpis za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske 
štipendijske sheme Gorenjske (RŠS) za šolsko/študijsko leto 
2016/2017 (gre za 50 % sofinanciranje kadrovske 
štipendije). 

Postopki za izvajanje instrumenta Regijske štipendijske 
sheme so v teku, se izvajajo in terjajo svoj čas, kar pomeni, 
da vas ne morejo v RŠS vključiti takoj oz. ne boste mogli 
uveljavljati 50 % sofinanciranja kadrovske štipendije še v 
tem koledarskem letu, ampak v začetku leta 2017.  
Zato predlagajo naslednje možnosti vašega izvajanja 
kadrovskega štipendiranja: 
1. možnost: s štipendiranjem za šolsko/študijsko leto 

2016/2017 ste že začeli oziroma pričnete sedaj po 
podpisu dvostranskih Pogodb o kadrovskem 
štipendiranju  (delodajalec-štipendist);  

2. možnost: s štipendiranjem počakate do vključitve v 
Regijsko štipendijsko shemo Gorenjske 2016/2017 in 
takrat nakažete štipendistom štipendije za nazaj 
(dijakom od septembra 2016 in študentom od oktobra 
2016 naprej). 

V kolikor se boste v shemo uspešno vključili, boste 
lahko uveljavljali 50 % sofinanciranje za že 
izplačane kadrovske štipendije od 1.9.2016 dalje.  
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Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem v okviru RŠS Gorenjske za 
šolsko/študijsko leto 2016/2017 bo BSC Kranj objavil na 
svoji spletni strani po podpisu pogodbe o sofinanciranju 
operacije RŠS z MDDSZ. 
 
Ključne novosti Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1): 
− mesečno štipendijo štipendistu nakazuje delodajalec, ki 

mesečno predloži dokazilo o izplačani štipendiji RRA. 
RRA delodajalcu na podlagi tega dokazila še isti mesec 
povrne sofinancirani dela izplačane štipendije; 

− prvo nakazilo že zapadle oz. že zapadlih štipendij 
delodajalca štipendistu ne sme biti kasnejše od 30 dni 
od podpisa Pogodbe o štipendiranju s štipendistom; pri 
tem je potrebno upoštevati, da mora biti štipendija 
štipendistu nakazana najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec; 

 
− vsako šolsko/študijsko leto mora delodajalec 

štipendistu zagotoviti opravljanje enomesečne obvezne 
prakse; 

− po zaključku izobraževanja štipendista na ravni, za 
katero je bila podpisana Pogodba o štipendiranju, je 
obvezna enoletna zaposlitev. 

 
Dokumentacija je objavljena na spletni strani: 
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/gorenjska-stipendijska-
shema-20162017---javni-poziv-delodajalcem 
Rok za oddajo: 15.12.2016 
Dodatne informacije: BSC Kranj, Janja Erjavec (telefon 
04/281 72 31 ali janja.erjavec@bsc-kranj.si). 
 
 
OBDAVČITEV POSLOVNIH DARIL (vir: SAOP) 
 
Bliža se decembrski čas obdarovanj. Kot vsako leto izbiro 
daril spremljajo tudi vprašanja o njihovi davčni obravnavi, 
zato je prav gotovo dobrodošlo opozorilo komu, s kakšnim 
namenom in v kakšni višini podjetje podari darilo ter kako 
to vpliva na tri različne davke. Na davek od dohodka 
pravnih oseb ter odbitek in obračun DDV na strani podjetja 
ter na plačilo dohodnine na strani prejemnika darila. 
 
Darila delodajalca svojim nekdanjim, sedanjim in 
bodočim zaposlenim 
Darila, ki jih svojim zaposlenim podari delodajalec, se 
štejejo za boniteto, ki je obdavčena kot dohodek iz 
zaposlitve v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2). 
Podlaga za obračun bonitete je delovno razmerje in z njim 
povezano družinsko razmerje, ter pogodbeno urejena 
razmerja, ki so po naravi podobna delovnemu. To velja za 
nekdanje, sedanje in bodoče zaposlene ter njihove 
družinske člane. 
Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali druga 
ugodnost v naravi. V primeru, da je obračunana boniteta in 
s tem plačani prispevki ter akontacija dohodnine, nabava 
takih daril zmanjšuje osnovo za davek od dohodka. 
Pri tem pa sta dve izjemi. Kot boniteta se ne štejejo tista 
darila, ki jih delodajalec decembra podari otroku 
zaposlenega, ki je mlajši od 15 let, če to darilo ne presega 
42 evrov. Za podjetje so darila do višine 42 evrov tudi 
davčno priznan odhodek. 
Druga izjema, ki se ne šteje kot boniteta, so izredna darila 
zaposlenemu, ki v seštevku znašajo manj kot 13 evrov na 

mesec. Ta znesek se za izplačila od januarja 2017 zvišuje 
na 15 evrov mesečno. Za podjetje pa ti odhodki niso 
davčno priznani. 
 
Darila drugim fizičnim osebam 
Če podjetje obdari drugo fizično osebo, ki ni njegov 
zaposleni, se s stališča dohodnine v davčno osnovo ne 
štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 
evrov, oziroma v skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov. 
Če darilo presega te zneske, mora podjetje za prejemnika 
darila obračunati akontacijo dohodnine v višini 25 %, 
dejanska dohodnina pa je odvisna od letnih prihodkov 
fizične osebe. 
Darila drugim fizičnim osebam so v celoti davčno nepriznani 
odhodek. 
 
Popusti in darila ob nakupu 
Če gre za darila,  ki jih podjetje daje iz poslovnih razlogov 
drugim fizičnim osebam v obliki popustov ali priložnostno v 
obliki dodatnega blaga ali storitev, taka darila niso 
obdavčena z dohodnino. 
Da to velja, mora biti taka ugodnost dostopna vsem 
strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali 
dejavnostjo fizične osebe. 
Darila kupcem (reklama) so v celoti davčno priznani 
odhodek podjetja. 
 
Darila poslovnim partnerjem 
Če je darilo dano fizični osebi (npr. predstavnik pravne 
osebe) se obravnava kot drugi dohodek in je obdavčeno z 
dohodnino. Kot za druge fizične osebe, ki niso zaposleni, pa 
se s stališča dohodnine v davčno osnovo ne štejejo darila, 
ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 evrov, oziroma v 
skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov. 
Darila poslovnim partnerjem ali predstavnikom poslovnih 
partnerjev se štejejo kot reprezentanca, ki je davčno 
priznani odhodek v višini 50 %. 
 
Kaj pa odbitek in obračun DDV-ja pri darilih? 
Podjetje lahko za nabavljena darila odbije vstopni DDV in 
ga ne obračuna, če vrednost posameznega darila ne 
preseže 20 evrov. Gre za darila v okviru opravljanja 
dejavnosti, ki se dajejo le občasno in se ne smejo dajati 
istim osebam. 
Pri darilih večjih vrednosti pa sta dve možnosti. Če je kupec 
darila (podjetje) pri nakupu izkoristil pravico do odbitka 
DDV, se ob izročitvi darila obračuna DDV. Če pa se pri 
nabavi daril ne uveljavlja pravica do odbitka DDV, se DDV 
ob izročitvi darila ne obračuna. 
 
 
DAVČNI ZAMUDNIKI, NOVE OBRESTI BODO 
UBIJALSKE!  
(vir: www.finance.si, avtor: Tanja Smrekar) 
 
Izračun davčnega svetovalca: če ste premalo davka plačali 
spomladi 2013, bodo po novem sistemu izračunane obresti 
za 13-krat(!) presegale obresti po starem sistemu. 
Po novem letu uveljavljene spremembe zakona o davčnem 
postopku po novem sistemu določajo tudi zamudne obresti 
za davčne neplačnike. Razlike v obrestni meri ni, pa naj gre 
za utajevalce ali za nepoznavalce. Če je premalo plačan 
davek odkrit v davčnem inšpekcijskem nadzoru, je 
obrestna mera sedemodstotna, razen če v davčnem 
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nadzoru finančni upravi priznate, da ima prav - 
potem je petodstotna. 
Ne gre torej za običajne zamudne obresti, temveč za tiste 
obresti, ki jih plačajo inšpicirani zavezanci, pri 
katerih so odkrite kršitve. 
 
Kaj določa prenovljeni zakon? 
Nove obresti, ki jih Furs zaračuna na dodatne davčne 
obveznosti v času od datuma, ko bi davek moral biti plačan, 
do datuma, ko je izdana nova odločba v inšpekciji. Do zdaj 
je Furs obresti (tudi za tiste, ki so se samoprijavili, ne torej 
samo za naknadno ugotovljene kršitelje v nadzorih) 
zaračunaval na podlagi medbančne obrestne mere, ki je 
veljala na dan, ko bi bilo davek treba plačati. 
EURIBOR je zdaj negativen in res bi to pomenilo, da bi 
utajevalci (tisti, ki bi morali davek plačati v času, ko je 
obrestna mera negativna, ne tisti od prej) plačali manj 
davka, kot bi ta znašal, če bi ga plačali ob roku (prišteti je 
sicer treba še kazen). Kar je seveda absurdno. A kot so 
izračunali pri Taxgroup, so nove obrestne mere tudi glede 
na predkrizne čase, ko je bil EURIBOR 4,8-odstoten (v letu 
2008), višje. Namreč sedem- oziroma petodstotne za 
»skesance«. 
In za koliko so višje obrestne mere? Izračun, ki so ga 
pripravili davčni svetovalci na Taxgroup, kaže, da kar za 13-
krat, če padete v sedemodstotno kategorijo in če gre za 
davek, ki bi ga morali plačati aprila 2013 (znesek je seveda 
drugačen, če bi davek morali plačati ob kakšnem drugem 
času, prej ali pozneje). Če boste plačali tako imenovani 
davek po zapisniku, bo vaša obveznost približno devetkrat 
večja (glede na omenjene pogoje), kot bi bila po starem 
sistemu. 
Konkretno: ste podjetje in za leto 2012 do konca aprila 
2013, ko bi morali plačati davek od dohodka pravnih oseb, 
tega plačate premalo. Vsaj tako v davčnem inšpekcijskem 
nadzoru ugotovi davkarija. Davka je premalo za 30 tisoč 
evrov. Torej plačate 30 tisoč evrov plus zamudne obresti. 
Če bi plačali obresti po zdajšnji ureditvi, torej do konca tega 
leta, bi te znašale 599,39 evra (to je v deležu dva odstotka 
davčnega dolga). Če bi jih plačali po novem letu, pa bi 
obresti po sedemodstotni obrestni meri znašale 
7.721,10 evra (dobra četrtina davčnega dolga) oziroma 
po petodstotni obrestni meri 5.515,07 evra (slaba petina 
davčnega dolga). 
 
Spremenjene obrestne mere za nazaj 
Ali bo Furs, ko bo v letu 2017 izdal odločbo recimo za 
davčni inšpekcijski nadzor leta 2012, obračunal 
sedemodstotne obresti od leta 2013 naprej, torej od časa, 
ko bi zavezanec moral plačati davek? Ali v tem primeru ne 
gre za retroaktivnost? Furs odgovarja: »Da, v skladu s 
prvim odstavkom 71. člena Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2) se vse zadeve, glede katerih je postopek ob 
začetku uporabe tega zakona v teku, končajo po tem 
zakonu (ZDavP-2J). V teh primerih ne gre za kršitev 
prepovedi retroaktivnosti.« Tudi če sodišče zadeve vrne v 
vnovično odločanje, se v njih odloča po novih pravilih. 
Torej, če se ugotovi še kaj dodatnega davka, ki ga Furs še 
ni izračunal v že stari odločbi, bodo obrestne mere za 
zamudo nove. Prav tako, če bo odločba za dodaten davek, 
ki bi ga bilo po vseh pravilih treba plačati leta 2013, izdana 
šele v letu 2017, bo obrestna mera po davčnem 
inšpekcijskem nadzoru sedemodstotna (ali petodstotna, če 
se bo zavezanec strinjal z ugotovitvami v zapisniku Fursa). 

Podobno pravijo na ministrstvu za finance, kjer posebej 
poudarjajo, da novela začne veljati z novim letom in imajo 
davčni zavezanci dovolj časa, da se izognejo novo 
določenim posledicam za neizpolnjevanje davčnih 
obveznosti. V nadaljevanju članka je napisano več o 
obrestnih merah pri samoprijavah. Davčni zavezanci, ki 
niso predložili davčnega obračuna ali so predložili 
davčni obračun, ki vsebuje nepravilne podatke, niso 
s tem, če je prejšnji zakon predpisoval nižje obresti, 
pridobili nobenih pravic. Zakon tako določa samo nove 
posledice za neizpolnjevanje davčnih obveznosti, pravijo na 
ministrstvu. 
 
Kaj je drugače za goljufe in za tiste, ki so se zmotili 
V prvi vrsti - kazen. Davkarija ima namreč možnost izreči 
globo. Če ugotovi, da je šlo za napako, potem je (lahko) 
usmiljena. Poleg tega prenovljeni zakon o davčnem 
postopku daje še eno možnost, in sicer za predložitev 
davčnega obračuna v okviru inšpekcijskega nadzora (ko se 
zavezanec strinja z ugotovitvami v zapisniku in sam vloži 
popravljen davčni obračun); takrat je obrestna mera za 
dodatno ugotovljene davke pet- in ne sedemodstotna, 
poleg tega ni kazni.  
Poglejmo primer. če bi inšpektor v nadzoru ugotovil, da je 
zavezanec za DDV oddal napačen obračun za DDV, bo o 
ugotovljenih nepravilnostih izdal zapisnik, zavezanec pa bo 
imel v 20 dneh od vročitve zapisnika možnost oddati 
popravljen obračun v skladu z ugotovitvami zapisnika. Če 
bo to storil, bo poleg neplačanih davčnih obveznosti plačal 
v skladu s 24. členom ZDavP-2J še petodstotne letne 
obresti od ugotovljenega neplačanega davka. Če bo 
zavezanec plačal v skladu z ugotovitvami inšpektorja, bo 
postopek ustavljen s sklepom, v nasprotnem primeru pa bo 
zavezancu izdana odločba in naloženo plačilo 
sedemodstotnih obresti skladno s 14. členom ZDavP-2J. No, 
sedemodstotnim obrestim sicer lahko sledi še globa. A ob 
tem spomnimo: kazni oziroma globe zastarajo v dveh ali 
treh letih, pravi Jeraj, medtem ko davčni dolg običajno v 
petih. 
Pri tem naj spomnimo še na en absurd do novega leta 
veljavne zakonodaje. Tisti, ki se samoprijavite, glede na 
čas, odkar bi morali plačati davek, in do samoprijave 
plačate po obrestni meri EURIBOR s pribitkom (od ene do 
štirih odstotnih točk, odvisno od časa, ki je minil od 
običajnega skrajnega roka za plačilo davka; najvišja 
obrestna mera je že pri več kot enoletni zamudi), tisti, pri 
katerih davkarija sama ugotovi premalo plačani davek, pa 
le EURIBOR (z dne, ko bi davek morali plačati) brez 
pribitka. Zakaj se vam je torej do zdaj sploh splačalo 
samoprijaviti? Ja, ubežali ste globi. A kot rečeno ta zastara 
v dveh ali treh letih (odvisno od kršitve). No, po novem letu 
bodo obresti za samoprijavitelje nižje kot pri tistih, katerim 
bo davkarija sama odkrila neplačane davke.  
Konkretno: 
1. Za odlog ali obročno plačilo davka bo obrestna mera 

dva odstotka. 
2. Za predložitev davčne napovedi po poteku predpisanega 

roka in na podlagi samoprijave bo obrestna mera tri 
odstotke. 

3. Za predložitev davčnega obračuna v okviru 
inšpekcijskega nadzora (ko se zavezanec strinja in sam 
vloži obračun) bo obrestna mera pet odstotkov. 

4. Po odločbi, ki jo izda davčni organ v inšpekcijskem 
nadzoru, bo obrestna mera sedem odstotkov. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 780 izvodov 

FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami 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 2015 

  
  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. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja 
opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik 
podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na 
računu za članarino za tekoči mesec je spodaj naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate 
vseh računov, prosimo, da nas pokličete in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 
ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
→ januar 2017: Družinsko in posamično tekmovanje v veleslalomu (v primeru ugodnih snežnih razmer!) 
→ februar 2017: brezplačna delavnica za člane OOZ Škofja Loka: POSTOPEK ZAPOSLITVE IN KADROVSKO DELO 
 

  
Novo leto je kot bel nepopisan list … Pobarvajte ga s sanjami, posujte z ljubeznijo, popišite z 

neverjetnimi dosežki in okrasite s čudeži! Srečno 2017 vam želi 
                                                                                                 OOZ Škofja Loka 

 


