junij, 2015

VABLJENI K RAZSTAVLJANJU NA SEJMU HERBSTMESSE V CELOVCU
Tudi letos bo Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice sodelovala na jesenskem sejmu Herbstmesse Klagenfurt, ki
bo v Celovcu potekal od 16. do 20. septembra 2015. V okviru svojega razstavnega prostora imajo na voljo še nekaj m2,
zato vabijo k razstavljanju tudi člane OOZ Škofja Loka.
Cena z DDV za razstavni prostor znaša:
1. do 1 m2 (1 m2razstavne površine in 2 m2pohodne površine) - 300,00 €
2. do 2 m2 (2 m2razstavne površine in 2 m2pohodne površine) - 400,00 €
3. do 3 m2 (3 m2razstavne površine in 3 m2pohodne površine) - 600,00 €.
V ceno je vštet tudi:
- osnovni vpis v katalog: naziv, naslov in dejavnost podjetja;
- eden izmed naslednjih elementov: info pult ali vitrina ali police.
Sejem je odlična naložba za vse obrtnike in podjetnike, ki želijo opravljati čezmejne storitve v Avstriji, saj predstavlja
pomemben promocijski dogodek, s pomočjo katerega boste lahko povečali svojo prepoznavnost ter prodajo proizvodov in
storitev v tujini.
V kolikor bi radi sodelovali na skupnem razstavnem prostoru, to sporočite neposredno OOZ Jesenice na e-naslov:
andreja.strekelj@ozs.si ali po telefonu na številko 04/583-34-54.

Izkoristite ugodnost za člane OOZ Škofja Loka – možnost sofinanciranja nastopov na sejmih!!!
OOZ Škofja Loka v skladu s sprejetim sklepom 1. seje Upravnega odbora z dne 17.12.2014 v okviru ukrepov za
spodbujanje razstavljanja na sejmih, svojim članom sofinancira del stroškov.
V primerih individualne predstavitve člana na specializiranem sejmu, za katerega se odloči sam, mu OOZ Škofja Loka
sofinancira polovico stroškov oz. maksimalno 300 EUR pod določenimi pogoji: slika z oznako oz. napisom »Član OOZ
Škofja Loka (napis lahko dobite v pisarni zbornice) in poravnana članarina. Pogoj je tudi, da član iz naslova sofinanciranj s
strani zbornice še ni prejel 300 EUR v zadnjih dveh letih. Sredstva za sofinanciranje se črpajo iz sredstev, ki jih zbornica
pridobiva na trgu.
Dodatna pojasnila o pogojih in možnosti koriščenja sredstev, nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60
200.

Vabila

Aktualno
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Za kratkotrajno delo
sklenitev pogodbe ni
nujna

4

5

Finančne obveznosti
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VABILA
Predavanje: »AH, TA PRODAJA…« (torek, 16. junija, ob
13. uri, Razvojna agencija Sora)

potrdite svojo udeležbo na delavnici. Pogoji odjave z delavnice
so objavljeni na spletni strani www.ra-sora.si.

Vas zanima kako povečati prodajo? Imate dobre izdelke in
storitve, a ne veste, kako jih plasirati na trg? Udeležite se
interaktivnega predavanja, ki ga organizira Razvojna agencija
Sora v torek, 16. junija 2015, od 13.00 – 16.15 ure, v sejni
sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja
Loka.

Prijave sprejema Razvojna agencija Sora do petka, 11. junija
2015 oz. do zasedbe prostih mest, telefon 04/ 50 60 220, epošta info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite točen naziv in naslov
podjetja, vaš ime in priimek in e-naslov!

Na
−
−
−
−
−
−
−
−

njem boste izvedeli:
zakaj tradicionalni prodajni pristopi ne delujejo več,
kako vzbuditi kupčev interes,
kako ugotoviti, kakšen je odločitveni proces pri kupcu,
kakšne probleme imajo ključni igralci pri kupcu ter kako
diagnosticirati njihove vzroke in posledice,
načine izgradnje vizije in vrednosti rešitve v očeh kupca,
zakaj bi nekdo kupil ravno od nas,
kako imeti nakupno-prodajni proces pod kontrolo,
ekipna prodaja.

Predaval bo mag. Aleš Planina, ki pomaga podjetjem do boljših
prodajnih rezultatov. V ta namen je razvil sistem Inteligentna
prodaja™. Ne podaja le sodobnih prodajnih pristopov, temveč
pomaga tudi v najtežjem delu – vpeljavi izboljšav v prakso.
Vaša investicija v novo znanje znaša 30,00 EUR (z vključenim
DDV – jem). Razliko do polne cene predavanja krijejo občine
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Kotizacijo
nakažite na poslovni račun Razvojna agencija Sora, d.o.o., NLB
d.d. 02024-0089035580 sklic ____ (vaša ID za DDV)
najkasneje pet dni pred delavnico in na ta način dokončno

Seminar: PRIPRAVA POPOLNE PONUDBE V POSTOPKU
ODDAJE JAVNEGA NAROČILA (četrtek, 18. junija, ob
10. uri, OZS)
Načrtujete sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in
imate vprašanja z vidika priprave popolne ponudbe? Vabljeni
na seminar v sklopu katerega boste pridobili praktične napotke
za pripravo popolne ponudbe, izvedeli boste vse o potrebni
dokumentaciji ipd. ter se hkrati informirali o vsebini Direktive o
javnih naročilih in predloga ZJN-3, ki bo predvidoma sprejet
letos jeseni.
Bodite pripravljeni, zato se prijavite na seminar, ki bo v
četrtek, 18. junija 2015, z začetkom ob 10. uri v
prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v Ljubljani.
Predavala bo Milena Basta Trtnik - univ. dipl. prav., direktorica
družbe Bonorum, d. o. o.
Podroben opis seminarja je na voljo na spletni strani OZS
(www.ozs.si) v rubriki Dogodki, kjer je možna tudi spletna
prijava. Rok za prijavo je 17.6.2015.
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim
naročanjem oziroma vsem ponudnikom v postopkih javnega
naročanja in tudi tistim, ki na trg poslovanja z javnim
sektorjem šele vstopajo.

VAS ZANIMA….
….kaj potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti v tujini?
Člani, ki želite opravljati svojo dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morate, poleg ostalih dokumentov,
pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem
subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.
Na OOZ Škofja Loka vam nudimo pripravo vloge za opravljanje storitve v tujini ter poskrbimo za prevod in sodno
overitev dokumentov po ugodnejših cenah!
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na telefon 04 50 60 200. Dovolite, da vam pomagamo!

KOMENTARJI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE (OZS)
zahtevajo

financiranja ter učinkovitejšo ureditev sistema poklicnega
izobraževanja v povezavi s premišljeno deregulacijo poklicev.

Obrtniki in mali podjetniki so na Forumu obrti in podjetništva,
ki je potekal 5. junija na Bledu, seznanili predsednika Vlade RS
dr. Mira Cerarja, ministre in državne sekretarje z letošnjimi
zahtevami malega gospodarstva. Med najpomembnejšimi so
izpostavili drugačno umestitev davčnih blagajn, regresne
zahtevke, ustrezno obdavčitev nepremičnin z davkom na
nepremičnine, razbremenitev stroškov dela, znižanje stroškov
omrežnin, spremembe zakona o delovnih razmerjih, učinkovito
izvršbo in urejeno insolvenčno zakonodajo za boljšo plačilno
disciplino, celovito prenovo sistema javnega naročanja,
učinkovito črpanje evropskih sredstev in dostop do virov

Predsednik OZS Branko Meh je uvodoma dejal, da je reševanje
problemov malega gospodarstva v veliki meri odvisno od
pripravljenosti in volje Vlade, da pomaga temu segmentu
gospodarstva: »Pričakujemo, da bo Cerarjeva Vlada realizirala
večino naših zahtev, saj jih je bilo v lanskem letu realiziranih
zgolj 6 odstotkov.«

Obrtniki in podjetniki
realizacijo zahtev

od

Vlade

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je v svojem nagovoru
poudaril, da si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije že vrsto
let prizadeva za izboljšanje razmer v malem gospodarstvu.
Država po Cerarjevih besedah ni kriva za vse. Država sicer
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lahko pomaga, vendar so najprej potrebne ideje in delo
podjetnikov. »Iščemo rešitev, kako priti iz krize in kako družbo
ohraniti na dobri poti,« je še dejal Cerar.
Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS, je na
Forumu izpostavil problem sistema javnih naročil: »Osnutek
zakona o javnem naročanju je pisan na kožo velikih
inženiringov in ne ščiti podizvajalcev, ki bodo ponovno ostali
nepoplačani. Gradbinci smo razočarani, da naše ključne
pripombe niso bile upoštevane.« Počivalšek je obljubil, da bo v
novem zakonu več osebne odgovornosti za tiste, ki podpišejo
pogodbo za izvajanje gradbenih del. »Ne bomo pa izločili
merila najnižje cene, vendar pa verjamemo, da to ne sme biti
edino merilo. Strinjam pa se, da se na posle velikih vrednosti
ne morejo prijaviti inženiringi z enim ali dvema zaposlenima,
kar je tudi praksa sosednjih držav,« je v zvezi s predlogom
zakona o javnem naročanju pojasnil gospodarski minister
Zdravko Počivalšek.
Počivalšek je še dejal, da se je vlada zavezala, da ne bo
zviševala davkov. Ključno za gospodarstvo je po njegovem
zmanjšanje administrativnih ovir in razbremenitev stroškov
dela. Strinjal se je z zahtevo zbornice za spremembo delovnopravne zakonodaje, saj ta še vedno ne omogoča lažjega
zaposlovanja in odpuščanja. »Sem optimist, vendar pa ne
verjamem, da bomo dosegli soglasje med vsemi socialnimi
partnerji,« je še dodal Počivalšek. V zvezi z delovno-pravno
zakonodajo pa je Alojz Kovšca, državni svetnik, dejal, da ni več
toliko dolgotrajnih poslov, zato je ključno, da imajo delodajalci
možnost zaposliti delovno silo tudi za krajši čas, torej takrat, ko
imajo posel. Ko posla ni, pa bi moral delodajalec lažje odpustiti
delavca, je še prepričan Kovšca.
Regresni zahtevki so prav tako izjemno pereč problem
delodajalcev. »Odškodninska odgovornost delodajalcev bi
morala biti izključena, če do nesreče pri delu pride zaradi lažje
malomarnosti. Tveganje za poškodbe namreč vedno obstaja,
četudi so izpolnjeni vsi ukrepi za varno delo. Poleg tega bi
morala biti odškodninska odgovornost limitirana do določenega
zneska, tako kot je to mogoče v primeru prometnih nesreč.
Pred kratkim smo pridobili tudi pravno mnenje, ki govori o
tem, da je zakon, ki ureja to področje, ustavno sporen,« je
pojasnil predsednik Meh. Počivalšek pa je obljubil, da bodo tudi
ta problem čim prej rešili.
Gostinec in podpredsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS Drago Delalut, podpredsednik sekcije za gostinstvo in
turizem, je poudaril, da davčne blagajne niso rešitev za
zmanjšanje dela na črno in sive ekonomije, temveč zgolj
breme za legalne obrtnike in podjetnike. »Namesto tega naj
začne država preganjati delo na črno. Če pa želi davčne
blagajne, potem naj jih kupi sama.« Mag. Mateja Vraničar z
Ministrstva z finance pa je dejala, da so davčne blagajne le
eden izmed ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije. Kako se
bodo lotili šušmarjev, ki obrtnikom in podjetnikom
predstavljajo nelojalno konkurenco, ni povedala.

podizvajalcih. Predlog zakona dovoljuje tudi oddajo ponudb po
dampinških cenah.
Predsednik OZS Branko Meh je dejal, da je predlog zakona o
javnem naročanju škodljiv za male obrtnike in podjetnike, ki
nastopajo kot podizvajalci: »Iz predloga zakona so črtana vsa
varovala, da bodo podizvajalci res poplačani, javno naročilo pa
se bo še vedno lahko oddajalo po dampinški ceni, ne po
ekonomsko najugodnejši ceni. Želimo, da naročnik
podizvajalce direktno poplača, sicer bo ponovno prišlo do
zlorab. Naši člani nas že pozivajo k protestom, če ministrstvo
ne bo ustrezno popravilo predloga zakona.«
Tudi gradbinci so ogorčeni. Predsednik sekcije gradbincev pri
OZS Zoran Simčič pravi, da je predlog zakona preveč ohlapen
in nepregleden. »Podizvajalci bi morali biti znani že pred
oddajo prijave na razpis, sicer pride do manipulacij s
podizvajalci. Nesprejemljivo je, da tisti, ki nastopa na javnih
razpisih, nima delovne sile. Problem je tudi pri bančnih
garancijah, saj te podjetnike izčrpavajo. Mi zastavljamo vse
svoje premoženje za bančne garancije,« je pripombe
gradbincev izpostavil Simčič. Gradbinci pričakujejo, da bo
ministrstvo pripravilo tak zakon o javnem naročanju, ki bo
sprejemljiv tudi za podizvajalce.
»S predlogom zakona se ne rešuje najbolj perečih problemov v
sistemu javnega naročanja. Iz predloga zakona so namreč
črtana varovala za poplačilo podizvajalcev, tako da se bodo še
naprej dogajale zgodbe kot so Vegrad in SCT. Oddaja javnih
naročil pod ceno pa je eden ključnih vzrokov za nepoplačilo
podizvajalcev,« je poudarila Sabina Rupert, pravna
strokovnjakinja pri OZS, članica skupine pri OZS, ki je
pripravila pripombe na predlog zakona. »Glede na specifiko
slovenskega trga javnih naročil javna naročila še vedno ne
bodo bolj dostopna malim subjektom, javna naročila pa se še
vedno lahko oddajo ob nepopolno zaprti finančni konstrukciji.
Podizvajalci morajo dati garancijo, da bodo delo kakovostno
opravili, naročniku pa ni treba dati garancije, da bo poplačal
podizvajalce, kar je krivično,« je še prepričana Rupertova.
Javno naročilo se po mnenju Rupertove ne konča s sklenitvijo
pogodbe z izbranim ponudnikom, temveč z njegovo izvedbo.
Naročnik bi moral veliko bolj spremljati potek izvajanj
investicije in skrbeti, da imajo izvajalci vse potrebne podatke
za nemoteno delo, predvsem pa ves čas se obnašati kot dober
gospodar. »Pri nas nihče ne odgovarja za malomarno pripravo
razpisne dokumentacije, za malomarno spremljanje izvajanja
investicije, za nepravilno vodenje postopka in lažne izjave. Kje
so kazenske odgovornosti za takšna ravnanja javnih
naročnikov?,« se še sprašuje Rupertova.
Dejstvo je, da javni naročniki nosijo enak del krivde za
nepoplačila podizvajalcev kot sami izvajalci. Alojz Kovšca,
državni svetnik, pričakuje, da bo država s tem zakonom uvedla
tudi odgovornost naročnika. To, da bodo mali podizvajalci
ostali nepoplačani, države očitno ne zanima več.

POTREBUJETE POMOČ PRI IZDAJI E-RAČUNOV?
OOZ Škofja Loka vsem svojim članom nudi brezplačno pomoč
in izdajo e-računov preko portala UJP (www.ujp.gov.si).

Podizvajalci bodo ponovno ostali nepoplačani
Na seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (UO OZS) 26. maja, so obrtniki in mali podjetniki
razpravljali o predlogu zakona o javnem naročanju, ki je
škodljiv za podizvajalce, saj dopušča, da se bodo še naprej
dogajale zgodbe Vegrada in SCT-ja o nepoplačanih

To možnost lahko uporabite le v primeru, če proračunskim
uporabnikom ne izdajate več kot 5 računov na mesec.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na strokovno službo
naše zbornice, telefon 04 50 60 200.
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AKTUALNO
Pojasnilo FURS - fizične osebe, ki imajo
registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v
odvisnem razmerju
FURS je 26.3.2015 za fizične osebe, ki imajo registrirano
dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju objavilo
pojasnilo.
Pojasnili so, da pravno formalna ureditev razmerja, v katerem
fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu
samostojnega podjetnika, če gre v njunem razmerju dejansko
za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora
skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj
opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.
Naj dodamo, da OZS že nekaj časa zahteva, da se poišče
možnost ustrezne pogodbe za povečan obseg dela in hkrati
rešiti problem prevelikih stroškov pri opravljanju občasnega
povečanja dela.
Celotno pojasnilo najdete na spletni strani FURS-a
(http://www.fu.gov.si) v rubriki Davki in druge dajatve.

Osebno dopolnilno
obdobje se izteka

delo:

Izvajalci,

prehodno

(avtor: Anja Grahek, Data d.o.o.)
Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1.
januarja 2015 dalje. Med novostmi, ki se uporabljajo glede
osebnega dopolnilnega dela od 1.1.2015 dalje, so tudi
vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v
pavšalnem znesku 9 evrov, od česar je 7 evrov namenjenih
prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 evra pa
prispevku za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za
poškodbo pri delu in poklicno bolezen.
Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v
koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na
število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih
storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za
večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov,
nabiranje zelišč,…), pa mora vrednotnico za posamezni
koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec
osebnega dopolnilnega dela sam.
Osebno dopolnilno delo po starem zakonu
Vsi tisti, ki so osebno dopolnilno delo opravljali že pred 31.
decembrom 2014 imajo priglašeno osebno dopolnilno delo
po starih predpisih, smejo v prehodnem obdobju še vedno
opravljati dejavnosti, ki jih je našteval predpis iz leta 2002. Za
vse, ki opravljajo osebno dopolnilno delo po določbah
prejšnjega zakona velja pol letno prehodno obdobje.
Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika priglašeno
osebno dopolnilno delo na podlagi Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 – ZUTD-A)
in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo,
ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02 in
32/14 – ZPDZC-1), in ki se morajo na podlagi zakona ponovno
priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela v šestih
mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika, lahko v tem času
opravljajo osebno dopolnilno delo pod pogoji in na način, ki se
uporabljajo do 31. decembra 2014.
Ne pozabite ponovno priglasiti osebnega dopolnilnega
dela!!! Osebe, za katere velja prehodno obdobje, bodo torej

lahko osebno dopolnilno delo opravljale še največ do
30.6.2015 pod pogoji in na način, kot ga opravljajo do
31.12.2014. Do konca junija se morajo te osebe ponovno
priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Po
ponovni priglasitvi bodo te osebe osebno dopolnilno delo
opravljale po novem sistemu. Do takrat pa ne potrebujejo
vrednotnic.
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela pri Ajpes-u je
brezplačna.

Regres za letni dopust 2015
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec
pravico do regresa za letni dopust in da je delodajalec delavcu
dolžan izplačati regres za letni dopust, v zakonsko določenem
minimalnem znesku in roku. ZDR-1 delavčevo pravico do
regresa za letni dopust veže na njegovo pravico do letnega
dopusta, kar pomeni, da če ima delavec pri delodajalcu pravico
do letnega dopusta ima tudi pravico do regresa za letni dopust.
Ali delavcu pripada v tekočem koledarskem letu celotni regres
za letni dopust ali zgolj sorazmerni del je odvisno od tega ali
delavcu pripada celotni letni dopust ali zgolj njegov sorazmerni
del. Če delavec pri delodajalcu delo opravlja celo leto in ima
pravico do celotnega letnega dopusta, bo imel tudi pravico do
celotnega regresa za letni dopust oziroma če je delavec pri
delodajalcu zaposlen sorazmerni del leta, ima pravico do
sorazmernega letnega dopusta in posledično tudi do
sorazmernega regresa za letni dopust.
Delodajalec mora regres za letni dopust izplačati
najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
Delodajalcem, ki so nelikvidni, Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo omogoča, da regres za letni dopust izplačajo v
večih obrokih, vendar zadnji obrok ne sme biti izplačan po 1.
novembru tekočega koledarskega leta.

Predlagane
postopku

spremembe

zakona

o

davčnem

Ministrstvo za finance je predlagalo spremembe zakona o
davčnem postopku, ki bo do 22. junija v javni razpravi. Glavni
cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov pobiranja
davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena
zavezancem za davek in večja preglednost davčnega postopka.
Enostaven davčni sistem je učinkovitejši
Pregleden, jasen, enostaven davčni sistem je učinkovitejši z
vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa in
večjo pravno varnost davčnih zavezancev, manj obremenjuje
gospodarstvo, zato vpliva na konkurenčnost, je eden izmed
načinov boja proti sivi ekonomiji, prispeva k prostovoljnemu
pobiranju davkov, zmanjšuje stroške davčnega zavezanca in
davčnega organa.
Podjetnik bo lahko imel le en transakcijski račun
Podjetnik bo lahko po novem imel le en transakcijski račun. V
predlogu zakona je tudi sprememba, po kateri bo smel
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, uporabljati le en transakcijski račun.
Davčnemu zavezancu ne bo več treba imeti ločenega
transakcijskega računa za namene v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, s čimer si bo znižal stroške vodenja ločenega
plačilnega računa.
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Lažje plačilo davčnega dolga
S predlogom zakona se uvajajo dodatne možnosti obročnega
plačila davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo
davčnega dolga.
Po 103. členu veljavnega zakona o davčnem postopku, ki ureja
posebne primere odloga in obročnega plačila davka, finančna
uprava zavezancu lahko odobri plačilo davka v največ 12
obrokih ali mu dovoli odlog za največ 12 mesecev. Po predlogu
ministrstva bi se možnost odloga podaljšala z 12 na 24
mesecev in možnost obročnega plačila z 12 mesečnih obrokov
na 24 mesečnih obrokov.
Manj ovir za izvršbo
V predlogu zakona so predvidene tudi spremembe na področju
davčne izvršbe, poleg tega se zakon o davčnem postopku
usklajuje z zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je prag
dohodkov, na katere izvršba ni mogoča, povezal z minimalno
plačo. Ministrstvo za finance predlaga, naj zakon o davčnem
postopku iz davčne izvršbe na zavezančeve denarne prejemke
izvzame na 76 odstotkov minimalne plače po zakonu, ki ureja
minimalno plačo.

Za kratkotrajno delo sklenitev pogodbe ni nujna
Kratkotrajno delo je urejeno v 17. členu ZPDZC-1. Za
kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro
družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri
samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, pri čemer
morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji.
Kdo lahko opravlja kratkotrajno delo:
− zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani
istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali
samozaposlene osebe,
− zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani
istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali
solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe, oseba, s
katero je lastnik ali solastnik družbe ali samozaposlene
osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
− starši in otroci zakonca / zunajzakonskega partnerja /
partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali
− solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe.
Kakšni so pogoji za opravljanja kratkotrajnega dela?
V skladu s 17. členom ZPDZC-1 lahko kratkotrajno delo, kot
brezplačno delo, opravljajo le osebe, določene v tem členu, in
sicer največ 40 ur mesečno. Za kratkotrajno delo ni potrebno
sklepati pogodbe. Kratkotrajno delo se mora glede
zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega
dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij
delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter
predpisi o varnosti in zdravju pri delu. V skladu s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno
delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni.
Ali je potrebno voditi kakšne evidence pri opravljanju
kratkotrajnega dela?
Da. Delodajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenem
kratkotrajnem delu, ki vsebuje podatke, predpisane v 4.
odstavku 17. člena ZPDZC-1. Evidenca mora vsebovati
naslednje podatke:
− osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja
kratkotrajno delo,
− uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela,
kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po
dnevih,

−

skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na
mesečni ravni.

Delodajalec je dolžan dati evidenco v podpis osebi, ki opravlja
kratkotrajno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja
kratkotrajnega dela. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani
evidence še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega
dela osebe, ki je to delo opravljala.
Prijava v zavarovanje
Osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo, je potrebno po
določbah 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju prijaviti v zavarovanje z obrazcem
M12 ter zavarovalno podlago 050 in zanje plačevati prispevek
za primer poškodbe pri delu v višini 4,63 EUR/mesec.

Predlog
Zakona
o
samozaposlovanju in delu tujcev

zaposlovanju,

Če bo slovenski delodajalec želel zaposliti delavca iz tretje
države, bo postopek pridobivanja ustreznih dovoljenj za
zaposlitev in prebivanje, od (predvidoma) 1. 9. 2015, nekoliko
drugačen. Delodajalec po novem ne bo vlagal različnih
(ločenih) vlog za pridobitev dovoljenja za zaposlitev in
dovoljenja za prebivanje, ampak bo na upravno enoto vložil
enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in
delo. Na podlagi vložene vloge, pa bo upravna enota po uradni
dolžnosti od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
pridobila soglasje k izdaji enotnega dovoljenja.
Zavod bo soglasje za zaposlitev k izdaji enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo izdal, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

v evidenci brezposelnih oseb ne bo registrirane ustrezne
brezposelne osebe,
delodajalec je ustrezno registriran (npr. v sodnem
registru, v Ajpesu …),
delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja,
delodajalec aktivno posluje / opravlja dejavnost, kar se bo
preverjalo na naslednji način:
štelo se bo, da delodajalec aktivno posluje, če ima
najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge zaposleno eno
osebo za polni delovni čas ALI
če je najmanj 6 mesecev pred vložitvijo delodajalec
posameznik (npr. nosilec s.p.-ja) vključen v obvezna
socialna zavarovanja ALI
delodajalec je v vsakem od zadnjih 6 mesecev pred
vložitvijo vloge imel prilive v višini najmanj 10.000 EUR na
transakcijski račun, odprt pri banki v Republiki Sloveniji
če delodajalec še ne posluje 6 mesecev, se bo štelo, da je
pogoj aktivnega poslovanja izpolnjen, če je pred vložitvijo
vloge v podjetje investiral najmanj 50.000 EUR
če bo šlo za zaposlitev tujca z najmanj visokošolsko
izobrazbo, se pogoj aktivnega poslovanja ne bo preverjal,
redno predlaganje davčnih obračunov za zadnjih 6
mesecev oziroma za čas poslovanja, če posluje manj kot 6
mesecev in plačilo vseh davčnih obveznosti na dan
vložitve vloge (torej na ta dan ni davčnega dolga),
ni izkoriščena kvota dovoljenje, če je ta za določeno leto
predpisana,
tujec izpolnjuje pogoje za razpisano delovno mesto pri
delodajalcu,
s strani delodajalca mora biti priložena podpisana pogodba
o zaposlitvi (podpisana mora biti vsaj s strani delodajalca).
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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 2,0%. 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 pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis
kredita
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, nesprejemljiva
2,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje
v skladu s politiko banke
v skladu s politiko banke
3. obračunavanje obresti
mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim
dni za leto in za dejanske dneve financiranja
sklepom o obrestnih merah Nove LB
4. Datum plačila obresti
mesečno
mesečno
5. Odplačilo glavnice
v skladu z dogovorom s kreditojemalcem dvanajst mesečnih obrokov
(mesečno, kvartalno, polletno)
6. Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
nakazilo na poslovni račun
7. Nadomestilo za
100,00 EUR enkratno
50,00 EUR enkratno
obravnavo zahtevka
8. Vloge sprejema
Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj
Kapucinski trg 7, tel.: 04/ 2084-142
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!

NA EXPO MILANO PO NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI
Vir in informacije: http://izvozniki.finance.si
Svetovna razstava EXPO Milano 2015 ponuja slovenskim podjetjem vrsto priložnosti za navezovanje poslovnih stikov. Poslovne
partnerje lahko najdete preko:
− poslovne platforme EXPO Business Matching Platform, ki vam omogoča sestanke b2b z italijanskimi in tujimi podjetji,
− udeležbe na poslovnih dogodkih Dnevi EU - posamezne države/skupine držav, ki jih organizira Evropska Komisija zaradi
povezovanja evropskih podjetij in podjetij s tretjih trgov in
− udeležbe v slovenskih gospodarskih delegacijah, ki jih organizirata javna agencija SPIRIT Slovenija in Gospodarska zbornica
Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve in ostalimi
slovenskimi in tujimi institucijami.
V okviru EXPO Milano 2015 so predvideni naslednji gospodarski dogodki:
− 9. - 10. 6.; Dnevi EU - Kitajska (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in zdravje, trajnostni razvoj)
− 12. - 13. 6.; Dnevi EU - Latinska Amerika in Karibi (CELAC) (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in
zdravje, trajnostni razvoj)
− 18. 6.; Sektorska delegacija: živilsko-predelovalna industrija
− 18. 6.; Sektorska delegacija: lesno-predelovalna industrija (gradnja in obnova objektov)
− 10. - 11. 7.; Dnevi EU - Japonska (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in zdravje, trajnostni razvoj)
− 14. 7.; Poslovna turistična konferenca
− sep; Sektorska delegacija: avtomobilska industrija
− sep/okt; Sektorska delegacija: IT
− sep/okt; Sektorska delegacija: lesno-predelovalna industrija (proizvajalci pohištva, oblikovalci)
− 18. - 19. 9.; Dnevi EU - Podsaharska Afrika (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in zdravje,
trajnostni razvoj)
− 29. - 30. 9.; Dnevi EU - Jugovzhodna Azija (ASEAN) (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in
zdravje, trajnostni razvoj)
− 3. 10.; Dnevi EU - ZDA in Kanada (kmetijsko-prehrambni sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in zdravje, trajnostni razvoj)
− 4. - 6. 10.; ECOTROPHELIA 2015 (ekoinovativni živilski izdelki)
− 15. - 16. 10.; Teden kruha (sektorska delegacija živilsko predelovalne industrije ob svetovnem dnevu hrane)
Več informacij in prijave na poslovne dogodke so na voljo na spletnem portalu za slovenske izvoznike Izvozno okno in spletni strani
EXPO Slovenia.Omenjeni poslovni dogodki predstavljajo odlično priložnost za raziskavo trga, predstavitev izdelkov oz. storitev in iskanje
potencialnih poslovnih partnerjev.
Tudi OOZ Škofja Loka bo organizirala ogled svetovne razstave EXPO. Ogled bo predvidoma 2-dnevni, v času 27. in 28.
avgusta. Več informacij bomo objavili v julijski številki Informatorja.
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FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA
V mesecu maju 2015 začenja OZS s skupnim pošiljanjem
mesečnih računov za članarino in revije Obrtnik podjetnik.
Zaradi narave dela in postopkov priprave in izdaje revije, je
časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Po novem
se pošiljanje mesečnih računov za članarino zamika za približno
teden dni.
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. dalje se za izračun
minimalne osnove za zavarovance iz delovnega
razmerja uporablja znesek povprečne plače preteklega
leta.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2015 dalje,
znaša 800,93 EUR (52 % povprečne letne plače zaposlenih v
RS, preračunana na mesec, ki za leto 2014 znaša 1.540,25
EUR).
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO
DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:
za mesec MAJ 2015 (rok plačila: do 15. v mesecu)
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20
EUR
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR
PRISPEVEK
ZA
USKLAJEVANJE
IN
IZVAJANJE
KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Konec meseca maja 2015 ste prejeli poziv za plačilo položnice
za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP)

(Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS Uradni list RS št.
16/2014, razširjena veljavnost Uradni list RS št. 59/2014,
spremembe in dopolnitve Uradni list RS št. 28/2015). KPOP s
komentarjem je objavljena na spletni strani www.zdops.si.
81. člen KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno
ob izplačilu plač za mesec maj plačajo Združenju delodajalcev
obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu
za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta
prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo kot
glavno dejavnost skladno z zakonom obrtno dejavnost ali so
člani ZDOPS oziroma OZS.
Zavedamo se, da je v teh kriznih časih vsak evro pomemben za
podjetja, vendar verjamemo, da se zavedate pomembnosti in
koristnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in na ta način
omogočate njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako
pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju
vaših interesov predvsem v času, ko se politiki ukvarjajo sami s
seboj in ne z razvojnimi programi usmerjenimi v povečanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po drugi strani pa
naše zahteve preprečujejo, da bi politika sprejemala ukrepe, ki
bi položaj slovenskega gospodarstva, predvsem delodajalcev še
poslabšal, kar je v teh kriznih časih še toliko bolj pomembno.
Prosimo vas, da svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na
zaposlenega delavca za leto 2015 nakažete po položnici, ki ste
jo prejeli.
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite v
kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na e-mail:
info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev na TRR
ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana.
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec maj
2015.

Prispevki za socialno varnost sam ozaposlenih -Maj 2015

831,74

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja
od 60 % od 1.540,25 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

54 % PP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
Prehodni davčni
podračun

Referenca

15,50%

924,15
128,92

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

5.390,88

835,59

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001

4,90

28,57

124,30

725,07

0,83

5,39

0,83

5,39

1,66

10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

Skupaj prispevki za zaposl.

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31
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Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - Maj 2015

65 % PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO)
v EUR
1.540,25 EUR*

Prehodni davčni podračun

Prisp. zavarovanca za PIZ

1.001,16

5.390,88

155,18

835,59

88,60

477,09

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

3,5 PP***

SI19 DŠ-44008

243,78

1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

63,67

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

65,68

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,31

28,57

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

134,66

725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,00

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,00

5,39

2,00

10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.
0,14%

SI56 011008881000030

1,40

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,60

3,23

2,00

10,78

Skupaj drugi prisp.

4,00

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

382,44

2.059,31

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI19 DŠ-42005

KRATKA OBVESTILA
Obratovalni čas v gostinskih obratih
V zadnjem času Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) beleži več vprašanj, povezanih z obratovalnim časom v gostinskih obratih
in na kmetijah, na kateri se opravlja gostinske dejavnost. Podrobnejše pojasnilo je objavljeno v junijski številki revije Obrtnik Podjetnik
(str. 36-37). Obenem prosimo gostince, da nam sporočijo termin letnega dopusta v svojih lokalih oz. čas, ko bo lokal
zaprt!

Najpogostejša vprašanja in odgovori s področja graditve
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo gradivo - zbirko zakonodaje in predpisov z najpogostejšimi vprašanji in odgovori s področja
graditve,
ki
je
dosegljiva
na
spletni
strani
Ministrstva
za
okolje
in
prostor
(http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/5993/)

Komisija EU - začet postopek proti Nemčiji zaradi kršitve pravnih norm EU
Komisija EU je 19. maja 2015 odločila, da bo proti Nemčiji, v zvezi s sprejetim zakonom o minimalni plači, sprožila postopek zaradi
kršitve pravnih norm EU. Tako morajo pristojni nemški organi v roku dveh mesecev podati dodatna pojasnila in argumente v povezavi s
spornim predpisom. Več si lahko preberete na uradni spletni strani Evropske Komisije.

Prosti poslovni prostori – možnost nakupa
Podjetje Metropola IN d.o.o., kot nepremičninski posrednik, proda poslovno-skladiščni objekt »Kroj« v Škofji Loki v skupni neto tlorisni
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izmeri 1270 m s pripadajočim zemljiščem velikosti 2219 m . Objekt je bil zgrajen leta 2004, primeren je za opravljanje trgovske,
skladiščne, servisne oz. druge dejavnosti. Objekt je v odličnem stanju, obsega 2 etaži, razdeljen je na poslovni (pisarne in trgovina) ter
skladiščni del. Cena: 1.200.000,00 EUR. Dodatne informacije: Roman Prskalo (telefon 041 676 585).

Katera usposabljanja mora opraviti voznik, da lahko podaljša veljavnost kode »95«?
Zaradi številnih prijav voznikov na redna usposabljanja voznikov na programe, katerih praktično ne bodo mogli uveljavljati v postopku
podaljšanja veljavnosti kode, je OZS pripravila kratko razlago, ki jo objavljamo na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si
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 800 izvodov
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