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IMATE UREJENO OBRTNO DOVOLJENJE? 
 
Tržni inšpektorji v zadnjem času očitno intenzivneje – dosledneje preverjajo, ali imajo podjetja zahtevana obrtna 
dovoljenja. 
 
V zadnjem času se je na nas obrnilo več članov, ki jih je obiskala tržna inšpekcija in pri svojem obisku (tudi) preverjala, 
ali imajo za opravljanje dejavnosti, ki jo izvajajo, za to potrebno obrtno dovoljenje, če je le-to za te dejavnosti 
predpisano. Opravljanje dejavnosti ali dela, kadar subjekt opravlja dejavnost, za katero nima z zakonom predpisanih listin 
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, se namreč v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno šteje za delo na črno. Za ta prekršek je predpisana globa v znesku od 2.000 EUR do 26.000 EUR ter dodatno še 
za odgovorno osebo storilca prekrška v znesku od 520 EUR do 2.600 EUR. 
 
Posebej opozarjamo, da obrtno dovoljenje za eno izmed dejavnosti, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ne 
pomeni, da so s tem pokrite tudi ostale dejavnosti, ki jih opravlja in se izdano obrtno dovoljenje ne nanaša 
tudi na njih. Tržna inšpekcija tako pregleduje, ali ima podjetje ZA VSE SVOJE dejavnosti, ki jih izvaja (npr. tudi če 
izda za ta dela ponudbo), pridobljeno obrtno dovoljenje, za katere je to seveda predpisano. In če za določene ima, za 
druge pa ne, je podjetje v prekršku in mu grozi izrek visoke globe. 
 
Ugotavljamo, da precejšen del podjetij meni, da če ima pridobljeno obrtno dovoljenje, da imajo s tem pridobljeno 
dovoljenj za vse dejavnosti, ki jih izvajajo in niso pozorna na to, da se to glasi le za določeno dejavnost (pomembne so 
tudi alineje) ali pa so enostavno pozabila pridobiti obrtno dovoljenje še za dejavnost, ki so jo naknadno dodatno začela 
izvajati.  
  
Očitno je na to postala pozorna tudi inšpekcija, ki sedaj bolj podrobno pregleduje tudi ta del dokumentacije poslovnih 
subjektov. Tržni inšpektor ne bo izrekel samo globe, temveč bo gospodarskemu subjektu izdal tudi odločbo o prepovedi 
opravljanja dejavnosti, za katero obrtnega dovoljenja nima, zato vas opozarjamo, da to čim prej uredite in se tako 
izognete nepotrebnim težavam in visokim globam.     
  
Vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja lahko vložite osebno ali po pošti na OOZ Škofja Loka ali preko e-Vem portala.  
 
Za dodatne informacije o tem, ali imate dejavnosti ustrezno registrirane ter izdano potrebno obrtno dovoljenje, vam je na 
voljo strokovna služba OOZ Škofja Loka. 
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JAVNI RAZPISI 
 
SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V 
LETU 2016 (P2B) 
 
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za zagon 
inovativnih podjetij v letošnjem letu. Okvirna višina 
subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.680.000 EUR. 
 
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen 
prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v 
tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno 
naravnanih podjetij s potencialom rasti. Razpis je namenjen 
podjetjem, ki so že izvedla prototipne rešitve 
izdelkov/storitev in delajo na zaključku razvoja MVP 
(minimalno sprejemljiv produkt), najkasneje v roku enega 
leta pa bodo že imela prve plačljive stranke za razviti 
produkt. 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zaključka 
razvoja MVP in komercializacije končnih produktov 
inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški 
sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2016. 
 
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k 
specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen 
se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa 
podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«. 
 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična 
oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, zadruge ali zavodi. 
 
Rok za predložitev vlog je 24.6.2016! 
Dodatne informacije: na telefonskih številkah: (02) 234-
12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
Več o javnem razpisu najdete na 
http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi2016/P2Rjavni
razpis.pdf  
 
 
OBJAVLJENO JE BILO JAVNO POVABILO 
ZAPOSLI.ME   
 
Javno povabilo je objavil Zavod RS za zaposlovanje. 
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo, če zaposlijo  
brezposelno osebo vsaj za dobo enega leta in sodijo 
v eno ali več ciljnih skupin: 
 
− so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev 

prijavljeni v evidenci brezposelnih,  
− so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni 

v evidenci brezposelnih,  
− so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ 

osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev 
prijavljeni v evidenci brezposelnih.   

Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki so 
določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje 
kandidat za zaposlitev: 
− 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;  
− 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;  
− 7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.  
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec 
najprej objaviti prosto delovno mesto. 
Več informacij dobite na spletni strani Zavoda za 
zaposlovanje oz. osebno na njihovih uradih za delo ali na 
povezavi 
http://www.ess.gov.si/_files/8626/Javno_povabilo_Zaposli
me2016.pdf 
 
 
ODPRTIH JE VEČ RAZPISOV ZA PROIZVODNJO, 
IZOBRAŽEVANJE IN SEJEMSKE PREDSTAVITVE 
 
Letos in tudi prihodnje leto bo odprtih več javnih razpisov 
za financiranje projektov podjetij, ki so vključena v gozdno 
lesno verigo. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo več javnih razpisov, v katerih bo letos na voljo 
nekaj več kot 22 milijonov evrov sredstev. Aprila so prek 
javnega razpisa na voljo trije milijoni evrov za ureditev 
gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov. V drugi polovici 
leta načrtujejo še dva razpisa. Sedem milijonov evrov bo na 
voljo za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, 600 tisoč 
evrov bodo namenili za odpravo škode in obnovo gozda, 
poškodovanega zaradi žledoloma. 
Dva od letošnjih razpisov sta se že končala, in sicer osem 
milijonov evrov vreden razpis za naložbe v nakup nove 
mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter tri in 
pol milijone evrov vreden razpis za naložbe v ureditev 
gozdne infrastrukture. 
 
Sredstva za proizvodnjo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je 
objavilo več javnih razpisov za spodbude podjetjem iz 
lesarske panoge.  
Prve so pol milijona evrov vredne spodbude za rast podjetij 
na področju rabe lesa, prek katerih lahko podjetja prejmejo 
od sedem do 40 tisoč evrov sredstev. Z razpisom želijo 
spodbuditi rast podjetij pri rabi lesa s poudarkom na 
razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev 
ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti. 
Nepovratna sredstva so namenjena malim in srednjim 
podjetjem za investicije v opremo, neopredmetena 
sredstva, stroške zunanjih izvajalcev, posredne stroške in 
stroške dela. 
S 5,88 milijona evrov vrednim javnim razpisom Spodbude 
za MSP v lesarstvu ministrstvo spodbuja uvajanje izdelkov, 
storitev in procesov na področju predelave lesa, ki bodo 
pripomogli k večji snovni in energetski učinkovitosti. Mala in 
srednja podjetja bodo lahko prejela od 50 tisoč do 500 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev za opremo, investicije v 
neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, 
posredne stroške in stroške dela. Za letos je predvidenih 
3,5 milijona evrov, sredstva pa bodo na voljo tudi prihodnje 
leto. 
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Izobraževanje 
Letos je prek javnega razpisa Vzpostavitev kompetenčnega 
centra za razvoj kadrov v lesarski industriji (KOCles 2.0) na 
voljo 300 tisoč evrov, enako bo prihodnje leto. Sredstva so 
namenjena za vpeljavo konceptov »design managementa« 
in znamčenja ter razvoj drugih kompetenc zaposlenih, ki 
lahko okrepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih 
podjetij. Do njih bodo upravičena podjetja in izobraževalne 
ustanove. Iz teh sredstev se bodo plačevali usposabljanja in 
vodenje projekta, financiranje pa lahko pokrije vse tovrstne 
stroške. 
 

Skupni in posamični sejemski nastopi 
Letos in prihodnje leto bo na voljo 300 tisoč evrov za 
sofinanciranje individualnih sejmov lesnopredelovalne 
industrije v letih 2016 in 2017. Za stroške razstavnega 
prostora in tehničnih priključkov ter za stroške izdelave in 
postavitve stojnic bodo lahko upravljavci nepovratno dobili 
do šest tisoč evrov. Letos in prihodnje leto pa bo na voljo 
tudi 200 tisoč evrov za skupinske nastope na skupinskih 
sejmih s področja lesnopredelovalne industrije. Višina 
financiranja bo odvisna od števila prijavljenih in cene 
posameznega sejma. 

 
 

POSLOVNA SREČANJA 
 
Različne institucije v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, organizirajo poslovna srečanja. Udeležba na njih je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija. 
 
ALPE ADRIA BIOHIGHTECH (Trst, 29.6.2016) 
Gospodarska zbornica iz Trsta v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN in mrežo zbornic Nova Alpe Adria, katerih 
članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje ALPE ADRIA BIOHIGHTECH, ki se bo 29. junija 2016 odvijalo v 
Trstu. 
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju biomedicine, biotehnologije, diagnosticiranja, medicinske informatike, 
inovativnih terapij in medicinskih aparatur za osebno uporabo. 
Več informacij o srečanju si lahko preberete na spletni povezavi https://www.b2match.eu/alpeadria-biohightech2016, kjer 
opravite tudi registracijo na srečanje. 
Rok za prijavo: 27. junij 2016! 
 
HOLZMESSE 2016 (Celovec, 1.9.2016) 
Avstrijska gospodarska zbornica organizira mednarodno poslovno srečanje s področja lesarstva in gozdarstva, ki se bo 1. 
septembra 2016 odvijalo v konferenčnih prostorih sejmišča v Celovcu. V tem času bo na sejmišču potekal tudi mednarodni 
sejem lesarstva in gozdarstva HOLZMESSE 2016. 
Več informacij o srečanju si lahko preberete na spletni povezavi http://www.b2match.eu/timberfair2016, kjer opravite tudi 
registracijo na srečanje. 
Rok za prijavo: 31. avgust 2016! 
 
AGRA 2016 (Gornja Radgona, 23.8.2016) 
Mariborska razvojna agencija organizira kooperacijsko srečanje AGRA 2016, ki bo potekalo 23. avgusta 2016 v Gornji Radgoni, v 
okviru 54. Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra. 
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju kmetijstva, živilstva, tehnike pakiranja, embalaže, gozdarstva in 
logistike. 
Več informacij o srečanju najdete na spletni povezavi http://meet4businessagra2016.talkb2b.net/, kjer opravite tudi registracijo 
na srečanje. 
Rok za prijavo: 18. avgust 2016! 
 

ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 
 

Novi partner Mozaika podjetnih, Shell Adria d.o.o. ponuja 
PRIHRANEK PRI NAKUPU GORIVA: 
- 0,045€/liter (DDV  vključen) popusta na 

maloprodajno ceno dizelskega goriva na 9 Shellovih 
bencinskih črpalkah v Sloveniji, 

- 0,010 €/liter (DDV vključen) popusta na 
maloprodajno ceno dizelskega in bencinskega goriva na 
več kot 200 sprejemnih mestih kartice euroShell 
v Sloveniji. 

Akcija je časovno omejena in velja do 31. 12. 2016. 
 
Za uveljavitev ugodnosti morate člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pridobiti kartico euroShell in se pri tem identificirati 
s kartico Mozaik podjetnih. To lahko storite na podjetju Shell Adria d.o.o. na Bravničarjevi 13 v Ljubljani, po telefonu 01/514 05 
14 ali e-pošti euroShell-slovenia@shell.com. Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih le aktivirate. To 
storite tako, da po e-pošti euroShell-slovenia@shell.com pošljete kopijo vaše kartice Mozaik podjetnih. 
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ZAKONODAJA 
 
SPREMEMBE DDV PRI UVOZU BLAGA PO 30. 6. 2016 
 
V Uradnem listu RS (št. 90/15, z dne 27. 11. 2015) je bil 
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 
(novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1. 1. 2016, velja pa 
za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV 
nastala po 30. juniju 2016. 
 
Spremembe prinašajo opredelitev trenutno veljavnih 
davčnih stopenj v ZDDV-1. Čeprav se DDV že od leta 2013 
obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 odstotkov ter 
nižji stopnji 9,5 odstotka, bo ta ukrep šele zdaj postal 
trajen. 
 
Poenostavljena bodo administrativna opravila, in sicer se bo 
poenostavilo obračunavanje in način plačevanja DDV pri 
uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega 
zavezanca v Republiki Sloveniji obračunal preko obračuna 
DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko 
deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. 
Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim 
ni potrebno financirati uvoznega DDV. 
 
Od 1. julija 2016 se bo torej DDV od uvoza izkazal v 
obračunu DDV (samoobdavčitev), hkrati pa bodo zavezanci 
ob izpolnjevanju pogojev v okviru istega obračuna lahko 
tudi odbijali DDV. Pri tem je pomembno, da bodo lahko to 
ureditev uporabljali zgolj nekateri subjekti. Prvi in glavni 
pogoj je, da so davčni zavezanci registrirani za DDV v 
Sloveniji. Če je uvoznik fizična oseba ali drug davčni 
zavezanec, ki ni registriran za DDV ali ni registriran za DDV 
v Sloveniji, nove sheme torej ne bo mogel uporabljati in bo 
še vedno veljalo, da DDV ob uvozu odmeri carinski organ. 
 
Davčni zavezanec, ki je registriran za DDV v Sloveniji, bo 
moral ob uvozu blago obračunati in ga hkrati uveljavljati 
kot odbitek DDV v istem davčnem obračunu (v obrazcu 
DDV ga izkaže hkrati kot obveznost za plačilo DDV in na 
drugi strani kot odbitni (vstopni DDV) – nevtralni efekt). 
Prejemnik blaga bo tudi moral, če bo želel obveznost 
izkazati v svoji napovedi DDV, posredovati še naslednje 
podatke: svojo identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji, 
davčno osnovo, stopnjo DDV in znesek DDV. 
 
Pri tem velja posebna omejitev za prejemnike blaga, ki 
nimajo sedeža v Sloveniji, so pa pri nas identificirani za 
DDV. Ti bodo lahko obračunavali in plačevali DDV po novi 
shemi, torej v okviru svoje redne napovedi DDV v Sloveniji, 
če bodo imenovali davčnega zastopnika.  
 
Davčni zastopnik je lahko oseba, ki je identificirana za DDV 
v Sloveniji in je solidarno odgovorna za plačilo DDV od 
uvoza. Tuji davčni zavezanci, registrirani za DDV v Sloveniji, 
bodo morali v carinski deklaraciji poleg prej navedenih 
podatkov navesti še podatek o davčnem zastopniku.  
 
Zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in ne bodo 
imenovali davčnega zastopnika, pa bodo DDV pri uvozu še 
vedno plačevali kot uvozno dajatev, plačano ob uvozu, 
čeprav so registrirani za DDV. 
 

FINANČNO MINISTRSTVO ODPRAVILO DAVČNE 
BLAGAJNE ZA MANJŠE ZAVEZANCE 
 
Nepridobitnim organizacijam v skladu z uveljavljenimi 
spremembami pravilnika o izvajanju DDV ne bo več treba 
izdajati računov, s tem pa tudi ne uporabljati davčnih 
blagajn. Obveznosti izdajanja računov so oproščene 
nepridobitne organizacije, ki ustvarjajo prihodke 
priložnostno in izključno v svojo korist ter izpolnjujejo še 
nekatere pogoje. 
 
V skladu s spremenjenim pravilnikom računov ne bo treba 
več izdajati tistim nepridobitnim organizacijam z manj kot 
5.000 evrov letnih obdavčljivih prihodkov, katerih cilj ni 
doseganje dobička oz. morebitnega dobička ne delijo, ki jih 
vodijo večinoma prostovoljci, njihove cene pa niso višje od 
odobrenih oz. nižje od cen konkurenčnih zavezancev. 
 
Kot primer take dobave so na finančnem ministrstvu 
izpostavili prodajo koledarjev gasilskih društev ter srečk, od 
katerih se zbrani denar nameni za delovanje društva. 
 
Davčno potrjevanje računov za vse zavezance, ki so dolžni 
izdajati račune za prodano blago oz. za opravljene storitve 
v skladu s predpisi s področja DDV ter sprejemajo plačila v 
gotovini, je v Sloveniji obvezno od letošnjega 2. januarja. 
Dopuščenih je le malo izjem, doslej pa je bilo že več 
poskusov sprememb zakona oz. njegove razveljavitve. 
 
 
OPOZORILO FURS-A: DAVČNO POTRJEVANJE 
RAČUNOV 
 
FURS opozarja na poostritev nadzora in kaznovanja v 
primeru programskih napak ali neupoštevanja tehničnih 
specifikacij pri pošiljanju podatkov v okviru davčnega 
potrjevanja računov 
 
Finančna uprava v svojih analizah prejetih podatkov 
ugotavlja nepravilnosti, ki so posledica programskih napak 
ali neupoštevanja tehničnih specifikacij pri pošiljanju 
podatkov v sistem davčnih blagajn. Najpogostejše 
nepravilnosti so: 
 
− ZOI posredovan na FURS (t.j. ZOI v sistemu davčnih 

blagajn) se ne ujema z ZOI izpisanim na računu; 
− zavezanci račune potrjujejo z napačnim namenskih 

digitalnim potrdilom (primeri uporabe testnih digitalnih 
potrdil in digitalnih potrdil zavezanca, ki ni dejanski 
izdajatelj računa…); 

− napake v programih pri kreiranju ZOI kode (podatki, s 
katerimi se ZOI koda kreira so nepravilni, ali neresnični, 
ali nepravilnega formata); 

− zavezanci še vedno pošiljajo podatke o računih v testni 
sistem; 

− napačno številčenje računov oziroma številka računa ni 
sestavljena skladno s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR 
(poslovni prostor - oznaka elektronske naprave - 
zaporedna števila računa); 

− zavezanci pošiljajo v potrjevanje račune, pri katerih 
davčna številka operaterja v sistem davčnih blagajn ni 
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posredovana (je ni niti pod R_3.10 ali niti pod R_3.11), 
ali je posredovana neveljavna davčna številka, ali je 
posredovana davčna številka dobavitelja programske 
opreme, namesto davčne številke operaterja, ali je 
posredovana davčna številka zavezanca pa pri tem ne 
gre za račun izdan iz avtomata; 

− računi se ne pošiljajo v potrjevanje iz vseh poslovnih 
prostorov; 

− napake pri kreiranju QR ali druge ustrezne kode ZOI, 
neberljiva QR ali druga ustrezna koda ZOI; 

− račun brez tekoče številke računa; račun brez vseh 
oznak o računu…). 

Finančna uprava opozarja, da bo v  primeru, da bo 
ugotovila tovrstne napake, izvedla ustrezne postopke zoper 
kršitelje.   
Hkrati poziva zavezance, da preverijo ustreznost delovanja 
sistemov za davčno potrjevanje in jih o ugotovitvi ter 
odpravi ugotovljenih napak v sistemu davčnega potrjevanja 
računov obvestijo po e-pošti: dev.blagajne.fu@gov.si. 

 
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! 
 
 
Z MESECEM MAJEM UGODNEJŠI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
Obveščamo vas, da se je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, izboljšala obrestna mera dolgoročnim in 
kratkoročnim kreditom za kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
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 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
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Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  
Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
 
ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV 
 
Dne 14.11.2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem 
reševanju potrošniških sporov. Glede na to, da prejemamo 
na to temo veliko vprašanj, objavljamo naslednje pojasnilo: 
− Podjetje, ki priznava določenega izvajalca kot 

pristojnega za izvensodno reševanje sporov s 
potrošniki, mora na svoji spletni strani in v svojih 
splošnih pogojih poslovanja ali na drug primeren način 
objaviti katerega tovrstnega izvajalca priznava – npr. 
ob ceniku v poslovnem prostoru, ki ga vidijo stranke ali 
na ponudbi ali v predlogu pogodbe…. (navesti mora 
naziv, elektronski naslov in telef. številko izvajalca za 
izvensodno reševanje sporov s potrošniki). 

− Podjetje, ki ne priznava nobenega izvajalca za 
izvensodno reševanje sporov s potrošniki, mora to 
navesti na svoji spletni strani in v svojih splošnih 
pogojih poslovanja ali objaviti na drug primeren način. 

− Podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo ali 
spletnimi storitvami, mora na svoji spletni strani 
objaviti tudi elektronsko povezavo na platformo za 
spletno reševanje potrošniških sporov: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?eve
nt=main.home.show&lng=SL 

 
Zakon določa še, da kadar se potrošnik s pritožbo obrne 
neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z 
notranjimi postopki podjetja za reševanje pritožb, mu mora 
podjetje poslati informacijo o tem, katerega izvajalca 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) 
priznava (če ga), na trajnem nosilcu podatkov, skupaj z 
razlogi za zavrnitev pritožbe. 

 
Zakon sicer ne nalaga podjetjem obveznosti 
reševanja potrošniških sporov pri izvajalcu IRPS, če 
pa se ponudnik blaga in storitev odloči, da lahko 
potrošniki rešujejo spore z njim pred določenim 
izvajalcem IRPS, mora potrošnika o tem seznaniti že 
pred sklenitvijo pogodbe.  
 
Če ponudnik nima izbranega izvajalca za izvensodno 
reševanje sporov, mora tudi to objaviti na svoji spletni 
strani in v splošnih pogojih (če jih ima, drugače pa na drug 
primeren način), npr. z besedilom: 
»Skladno z zakonskimi normativi podjetje xy ne priznava 
nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških 
sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki 
bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o 
izvensodnem reševanju potrošniških sporov.« 
Če pa ima podjetje še spletno prodajo - trgovino, pa je 
potrebno navesti še besedilo: 
»Podjetje xy, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča 
spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani 
objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno 
reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo 
potrošnikom tukaj: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=
main.home.show&lng=SL   
 
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem 
reševanju potrošniških sporov. » 

 
 
IZOGNITE SE 5 NAJPOGOSTEJŠIM NAPAKAM V RAČUNOVODSTVU 
 
V manjših podjetjih se pogosto zgodi, da lastniki poleg 
vsega ostalega v svoje roke vzamejo tudi računovodstvo. 
Velikokrat zato, da prihranijo nekaj denarja, pa tudi zato, 
ker menijo, da bodo temu opravilu kos. Pomembno je le, 
da ne naredijo nekaterih pogostih napak. 
 
Napaka št. 1 - V računovodstvo se vloži premalo 
sredstev: Ena najpogostejših napak pri podjetnikih, ki 
sami skrbijo za svoje računovodstvo, je varčevanje na tem 
področju. Resda podjetje nekoliko prihrani, če se ne odloči 
za najem storitev profesionalnega računovodskega servisa, 
a na dolgi rok zaradi nestrokovnosti in napačnih poslovnih 
odločitev, ki so posledica neizkušenosti, izgublja možnosti 
za rast in nadaljnje širjenje. 
Napaka št. 2 - Investira se v napačno programsko 
opremo: Zelo pomembno je, da je programska oprema, ki 
je bila kupljena ali najeta, ustrezna znanju tistega, ki jo bo 
uporabljal. Le redka mala podjetja potrebujejo resnično 
izredno zmogljivo programsko opremo, v veliki večini 
primerov namreč zadostuje povsem običajna oprema, 
narejena za mala podjetja. 

Napaka št. 3 - Zaposli se znanca ali sorodnika, ki 
ima bežno znanje iz tega področja: Nemalokrat se 
zgodi, da podjetnik sicer poišče pomoč, a se pri tem obrne 
na znanca ali sorodnika, ki ima nekaj izkušenj iz tega 
področja. Velikokrat gre za premalo usposobljene osebe, ki 
lahko nehote zamudijo kakšen pomemben rok, spregledajo 
zakonske spremembe, ali pa napravijo kakšno drugačno 
napako, to pa vodi v finančne težave podjetja in nato 
povzroči nemalo slabe volje tudi doma. 
Napaka št. 4 - Ne loči se zasebnih in poslovnih 
financ: Še nikoli se ni nikomur obrestovalo, da je združil 
zasebne in poslovne finance. Jasno mora biti ločeno, kateri 
prihodki in odhodki spadajo v podjetnikov zasebni račun ter 
kateri spadajo v poslovni račun. 
Napaka št. 5 - Podjetnik želi vse opraviti sam: Na 
začetku se tovrsten pristop še lahko obrestuje, toda z rastjo 
in širitvijo podjetja postane nemogoče, da bi ena oseba 
opravila prav vse delo. Le redko je najboljša investicija časa 
tista, ki jo namenimo številkam, saj neizkušena oseba za 
tovrstna opravila porabi veliko več časa, ki bi bil lahko 
porabljen v drugačne namene. 
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OBVESTILA SEKCIJAM 
 
ZA PREVOZNIKE 

 
1. Vračilo plačane cestnine v Italiji 
 
OZS je podpisala tripartitno pogodbo skupaj s Slovenskim 
deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in CTS, s 
katerim je dogovorila možnosti, da člani OZS, ki s tovornimi 
vozili prevažajo v Italiji tovor po avtocestah, lahko pod 
ugodnimi pogoji vsako leto del plačane cestnine dobijo nazaj 
in to za ekološka vozila razreda EURO 3 ali višje. Dogovor 
velja za vsa podjetja, ki opravljajo prevoze v Italijo – 
ne samo za podjetja, ki se ukvarjajo z 
avtoprevozniško dejavnostjo. 
Na osnovi tega dogovora bo slovensko podjetje lahko vsako 
leto dobilo vrnjen del cestnine, ki je odvisen od ekološkega 
motorja tovornega vozila. Da bi podjetje to lahko pridobilo, 
bo potrebno plačati enkratno pristopnino 85 EUR. Podjetje 
bo za ureditev vračila cestnine za najbolj ekološka vozila 
plačalo le 2 % provizijo od zneska plačanih cestnin. 
Več informacij dobite na OOZ Škofja Loka. 
 
2. Spremembe ZDCOPMD 
V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 5. 2016 objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G). Spremembe 
omenjenega zakona so stopile v veljavo 21. 5. 2016. 
Zakon vsebuje predvsem popravke in spremembe, ki so 
potrebni zaradi nove Uredbe 165/2014/EU o tahografu v 
cestnem prometu.   
 
Pripomba, ki jo je dala Sekcija za prevoz pri OZS na osnutek 
zakona, je bila upoštevana, saj je spremenjen način 
predpisovanja glob v zvezi s kršenjem 12-dnevnega pravila 
(nanaša se na pravila časa voženj in tedenskih počitkov za 
daljša avtobusna potovanja). Tako so tudi v tem delu 
stopnjevane višine glob glede na težo kršitve. 
 
Pomembnejša novost je tudi v 8. odstavku 32. člena, ki se 
sedaj glasi: „Če se ugotovi, da je zapisovalna naprava ali 
naprava za omejevanje hitrosti motena s pomočjo 
namenskih predmetov (npr. magnet), ali je z napravo 
povezana naprava, s pomočjo katere se beležijo napačni 
podatki te naprave, se vozilo izloči iz prometa do odstranitve 
teh predmetov oziroma naprav.  
Če nadzorni organ odredi izredni pregled zapisovalne 
naprave ali naprave za omejevanje hitrosti in pri pregledu 
odkrije predmete ali naprave, s pomočjo katerih se beležijo 
napačni podatki zapisovalne naprave, delavnica tak predmet 
ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno 

upravlja vozilo, odstrani iz vozila. Pooblaščena uradna oseba 
organa, ki je odredila pregled naprave, tak predmet ali 
napravo zaseže in odredi uničenje. O zasegu se izda 
potrdilo.« 
 
 
OBVEZNOST OPRAVLJANJA IZPITOV ZA AVTOKLIME 

 
Ker ste mnogi spraševali glede ponovne obveznosti 
opravljanja izpitov za avtoklime, Sekcija avtoserviserjev pri 
OZS sporoča, da je iz odgovora Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) razvidno, da avtoserviserjem, ki že imajo 
narejen izpit za avtoklime, ni potrebno ponovno opravljati 
usposabljanja in izpita! To pomeni prihranek najmanj 200 
eur vsakemu članu! 
 
V odgovoru MOP navaja: "Konkretno to pomeni, da bodo 
spričevala veljala za nedoločen čas, pri čemer se bodo 
morali serviserji, ki so pridobili spričevalo do vključno 
31.12.2014, udeležiti le posebnega krajšega usposabljanja, 
pri čemer pa lahko stroški izvajanja tega krajšega 
usposabljanja znašajo največ eno tretjino stroškov celovitih 
usposabljanj po tej uredbi, NE BO PA tem SERVISERJEM 
POTREBNO OPRAVLJATI DODATNEGA IZPITA, TEMVEČ SE 
JIM BO SPRIČEVALO ZA NEDOLOČEN ČAS PODELILO ŽE NA 
PODLAGI UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU. Spričevala, ki so 
bila izdana v obdobju od 1.1.2015 do uveljavitve te uredbe 
(predvidoma v nekaj naslednjih mesecih bo sprejeta nova 
uredba), pa bodo veljala za nedoločen čas." 
 
Izvajalci izpitov pa seveda pozivajo na izpite, saj imajo 
gospodarski interes za njihovo izvajanje. Tisti, ki izpita še 
niso (nikoli) delali, seveda morajo na izpit in po želji tudi na 
usposabljanje. Tisti, ki so izpite že opravljali, pa imajo dve 
možnosti: 
 
− lahko gredo na opravljanje izpita,  ki jim bo nato veljal 

neomejeno 
− lahko pa počakajo na sprejetje Uredbe o »F plinih« in 

tam bo natančno opredeljeno, kaj bodo morali storiti, da 
bo veljavnost njihovega izpita neomejena. Uredba je še 
vedno v usklajevanju in bo predvidoma objavljena v 
mesecu juniju 2016. 

 
Kdo lahko izvaja izpite in kdaj jih ima, pa je mogoče najti 
preko spletne povezave na Agenciji RS za okolje in prostor, 
kjer je objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev 
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/evid
enca-izvajalcev-programa-usposabljanja (glejte točko E). 

 
 
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.   
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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 

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 
 
 
REGRES 2016: NAJKASNEJE DO 1.7.2016! 
 
Regres 2016 pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Tega morajo delodajalci svojim zaposlenim, 
ki so zaposleni prek pogodbe o zaposlitvi, izplačati najkasneje do 1. julija 2016, v nekaterih primerih pa do 1. novembra 2016. 
 Višina regresa je zakonsko določena, in sicer mora biti najmanj v višini minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom od 
1. januarja 2016 dalje znaša 790,73 evra bruto. Kolektivna pogodba lahko določa tudi višji regres. 
S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, 
vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o 
zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas. 
 Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, 
čeprav ni izrabil letnega dopusta. 
 
PLAČILO ZA IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO 
 
Objavljamo pojasnilo Združenja delodajalcev obrti in podjetništva – ZDOPS: 
V začetku junija 2016 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 in uporabljajo 
KPOP. 
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 2016 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli.  
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami 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 2016.« 
 
 

 
 

SPREMLJAJTE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN: WWW.OOZ-SKOFJALOKA.SI!!! 
 
 


