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8. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 2014 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora d.o.o. in finančni podpori občin v času od 17. do 24.  maja 
2014 ponovno pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru že 8. Tedna obrti in podjetništva na 
Loškem - TOP 2014. 
 
35. TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
 
KDAJ: sobota, 17.5.2014, ob 8.30 uri  
KJE: okolica Žirov  
PROGRAM: 
Zbor pohodnikov bo ob 8.30 uri pred gostilno Pri Županu v Žireh. Po aperitivu in manjšem prigrizku se bomo najprej odpravili do 
parkirišča pri Alpini, nato pa proti Nordijskemu centru Žiri, kjer si bomo ogledali skakalnice. Sledil bo pohod proti Goropekam, kjer si 
bomo ogledali proizvodnjo oblazinjenega pohištva našega člana Silva Žaklja. Po krajšem postanku  bomo z našim pohodom nadaljevali 
čez Opale do vrha Goropek, kjer si bomo pri koči privoščili piknik. Tja bomo predvidoma prispeli okrog 13. ure. Med povratkom nazaj 
do parkirišča pri Alpini, si bomo v Cerkvi Sv. Martina v Žireh ogledali vitraž, ki je bil vgrajen s pomočjo Žirovskih obrtnikov in Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka. 
 
Cena znaša 10 EUR na osebo. V to ceno je vključeno: dobrodošlica na mestu zbirališča, obrok hrane in pijače ter nezgodno 
zavarovanje. Za otroke, ki ne bodo zaužili samostojnega obroka in pijače na pikniku, ni kotizacije.  
Prijave z vplačilom sprejemamo v pisarni zbornice najkasneje do četrtka, 15. maja 2014, do 10. ure. Prosimo, da rok za prijave 
upoštevate, s čimer nam boste olajšali organizacijo in ureditev zavarovanja.  
Čeprav se udeležujete pohoda na lastno odgovornost, bomo kljub temu poskrbeli za nezgodno zavarovanje vseh 
udeležencev, zato je potrebno ob prijavi navesti imena  pohodnikov (tudi otrok). 
 
PODJETNIŠKA TRŽNICA 
 
KDAJ: sobota, 24. maj 2014, od 8. – 13. ure 
KJE: Mestni trg, Škofja Loka 
PROGRAM: 
� Predstavitev in prodaja izdelkov ter storitev podjetnikov in obrtnikov z Loškega 
� Praktični prikazi obrti v živo in predstavitev obrtniških poklicev 
� Kuharija na plac' – prikaz priprave jedi  
� Animacija za otroke 
� Podelitev nagrad najkreativnejšim dijakom Šolskega centra Škofja Loka 
� Promenadni nastop Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka 
� Predstavitev kolesarjenja po starem v organizaciji društva Rovtarji in nastop Suhe špage 
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VABIMO VAS, DA SE NA PODJETNIŠKI TRŽNICI PREDSTAVITE TUDI VI! 
 
Na brezplačni stojnici lahko sodelujete s prodajo svojih izdelkov in storitev ali s predstavitvijo svoje dejavnosti. Svojo 
predstavitev lahko popestrite tudi s praktičnim prikazom izdelave posameznih izdelkov (izdelavo v živo), kar je za obiskovalce še 
posebej zanimivo.  
Pravico prijave za sodelovanje na tržnici imajo podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju občin Gorenja vas-Poljane, 
Škofja Loka, Železniki in Žiri. Število stojnic je omejeno, upošteva se vrstni red prispelih prijav. Organizatorja si pridržujeta pravico do 
prostorske razporeditve stojnic.  
 
Prijave sprejemamo na OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60 200) in Razvojni agenciji Sora (tel. 04 50 60 223) najpozneje do srede, 14. 
maja 2014, na osnovi izpolnjene prijavnice, ki je objavljena na spletni strani naše  zbornice (www.ooz-skofjaloka.si).  
 

 
PROGRAM OSTALIH DOGODKOV: 

 
Delavnica: ZAKAJ, KDAJ IN KAKO CERTIFICIRATI SVOJO KAKOVOST?  
 
KDAJ: ponedeljek, 19.5.2014, ob 16. uri 
KJA:  velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 
VSEBINA: 
� Ali in kdaj se podjetniku certificiranje kakovosti splača? 
� Katere vrste certificiranj so podjetnikom dostopne in katerih oblik se najpogosteje poslužujejo?  
� Kdaj razmišljati o certificiranju kakovosti in kako izbrati pravo obliko, da bo čim več koristi od vložka? 
� Na katere pasti lahko pri uvedbi sheme kakovosti naletite? 
PREDAVATELJ:  
* Milena Alič, Slovensko združenje za kakovost in odličnost 
 
3x30 MINUT O ETIKI (Goran Klemenčič, Milena Miklavčič, Uroš Slak) 
 
KDAJ: torek, 20.5.2014, ob 17. uri 
KJE: Sokolski dom, Škofja Loka 
VSEBINA:  
� Kratka in jedrnata predstavitev pogledov treh znanih osebnosti o etiki in morali v političnem, poslovnem in vsakodnevnem življenju 
PREDAVATELJI: 
* mag. Goran Klemenčič, bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije 
* Uroš Slak, izvršni direktor Slovenian Business Cluba, kluba slovenskih podjetnikov, voditelj številnih oddaj na televiziji 
* Milena Miklavčič, slovenska pisateljica, novinarka in publicistka 
 
Delavnica: RASTOČI TALENT – Novi izzivi sodelovanja med dijaki, šolo in podjetji 
 
KDAJ: sreda, 21.5.2014, ob 16. uri 
KJE: velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 
VSEBINA:  
� Kako omogočiti talentom, da se razvijejo v motiviran in kreativni kader 
PREDAVATELJ: 
* Tone Tušek, učitelj kuharstva, org. v gostinstvu, Imago faciliatator 
 
OTVORITEV RAZSTAVE IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA  
 
KDAJ: sreda, 21.5.2014, ob 18. uri 
KJE: Sokolski dom, Škofja Loka 
PROGRAM: 
� Razstava izdelkov 
� Razglasitev nominirancev za prejem denarnih nagrad OOZ Škofja Loka 
Ogled razstave: četrtek, 22.5.2014, od 9.-19. ure, petek, 23. 5. 2014, od 9.-19. ure in sobota, 24.5. 2014, od 9.-13. ure , Sokolski dom 
 
Delavnica: KAKO POSTATI PODJETNIK? 
 
KDAJ: četrtek, 22.5.2014, ob 16. uri 
KJE:  velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 
VSEBINA: 
� Katero organizacijsko obliko izbrati (s.p. ali d.o.o.) 
� Kako izbrati ime, sedež in dejavnost podjetja 
� Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti in kakšen je postopek registracije podjetja 
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VABILA 
 
Seminar: INŠPEKCIJSKI NADZOR IN POGODBE V 
DELOVNEM PRAVU (torek, 27. maj, ob 17. uri) 
 
V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj 
postopka in načina delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo 
prav dobro, zato vas vabimo na seminar, ki bo potekal v 
torek, 27. maja, ob 17. uri v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Na seminarju boste spoznali: 
1. splošna načela inšpekcijskega nadzora, položaj, 
2. pravice in dolžnosti inšpektorjev 
3. POOBLASTILA inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega 

nadzora (kaj sme inšpektor pregledati, kdaj in kako sme 
vstopiti na zemljišče, prostore zavezanca, prav tako bomo 
spoznali katere listine sme inšpektor odvzeti, kaj je 
potrebno v tem primeru storiti..) 

4. poiskali bomo odgovor, kdaj se lahko inšpekcijski pregled 
opravi v nenavzočnosti delodajalca, lastnika... 

5. kako je z vstopom v  poslovne in druge prostore, ki ne 
pripadajo zavezancu  

 
V nadaljevanju pa se bomo seznanili s postopkom pri 
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora: 
− kdo je lahko stranka v postopku (je to lahko tudi 

prijavitelj?) 
− kako obravnavati anonimne prijave 
− kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob 

branju zapisnika, posledice zapisa v zapisniku 
− ukrepi inšpektorjev 
− katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano 

odločbo nismo zadovoljni 
Prav tako boste spoznali kar nekaj zakonov, na katere boste 
morali biti pozorni ob priliki inšpekcijskega nadzora,  predvsem 
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN 
SOCIALNE VARNOSTI. Spoznali bomo pomen teh evidenc 
tudi za inšpekcijski nadzor in posledice, če se te evidence ne 
vodijo. 
  
V nadaljevanju boste seznanjeni z določbami Zakona o 
delovnih razmerjih, ki se nanašajo na našo temo ter  spoznali 
določbe Kazenskega zakonika in Zakona o prekrških, s 
katerima se boste srečali ob priliki nadzora.  
 
Sledila bo predstavitev pogodb, ki so v uporabi med 
delavci in delodajalci ter naročniki dela in uporabniki 
dela:  
1. pogodba o zaposlitvi, kot osrednja pogodba delovnega 

prava: predstavljene bodo njene značilnosti in zahteve 
zakona v zvezi z njenim sklepanjem, vse v luči sprememb 
delovno pravne zakonodaje; 

2. pogodba o začasnem in občasnem delu, ki smo jo začeli 
uporabljati 1. 7. 2013 (ZUTD); 

3. pogodbe, ki jih lahko sklepamo (in jih bomo lahko sklepali) 
na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (osebno dopolnilno delo,  kratkotrajno delo, 
sosedska pomoč..);  

4. podjemna in avtorska pogodba ter pogoji, pod katerimi se 
dovoljuje njuna sklenitev za opravljanje dela po ZDR-1. 

 
Predavala bo ga. Melita Ambrož, univ.dipl.prav. 
 
Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo + DDV. 
Udeležba je za 2 osebi iz iste obratovalnice, ki je član 
naše zbornice in ima poravnano članarino, brezplačna! 

Vsaka nadaljnja oseba iz iste obratovalnice plača kotizacijo v 
višini 50 EUR/osebo+DDV.  
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 22.5.2014. 
 
 
ŠOLA DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA ZA KMETE 
(april 2014) – obvestilo o odpovedi! 
Na pobudo nekaterih naših članov smo želeli s 
predavateljicama Majdo Strel in Jelko Lekše, izvesti Šolo 
dvostavnega knjigovodstva za kmete. Žal za obiskovanje 
šole nismo prejeli dovolj prijav, zato je ne bomo 
organizirali! 
 
 
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM (31.5.-7.6.2014) 
 
Razvojna agencija Sora v sodelovanju z razvojnimi institucijami 
in društvi na Škofjeloškem organizira že 12. Teden podeželja 
na Loškem, katerega namen je predstavitev razvojnih 
aktivnosti na podeželju in njihovih rezultatov, obenem pa tudi 
povezovanje različnih akterjev, ki delujejo na tem področju.   
 
Letošnji Teden podeželja na Loškem se bo pričel z uvodno 
prireditvijo v soboto, 31. maja, na Mestnem trgu v Škofji 
Loki, ki bo povezala Tržnico kmetijskih pridelkov in 
izdelkov in Sejem starin ter bo obogatena z dodatnimi 
vsebinami.  
Pohodniki se bodo v tem tednu lahko podali na voden ogled 
tematske poti Pot v Crngrob ali po Čebelarski poti mimo Sv. 
Urbana, potencialnim investitorjem v učinkovito rabo in izrabo 
obnovljivih virov energije pa sta namenjena dva dogodka, in 
sicer sklop predavanj s svetovanji ter strokovno voden ogled 
izvedenih investicij na dnevu odprtih vrat. Ustvarjalno bo na 
delavnici izdelovanja dražgoških kruhkov v Galeriji Muzeja 
Železniki in v Groharjevi hiši v Sorici, zanimivo pa tudi na 
zaključnem srečanju s piknikom v okviru projekta Moj eko vrt.    
 
Podrobnejši program posameznih dogodkov lahko dobite na 
Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, ali na 
spletni strani www.ra-sora.si in http://babicadedek.ra-sora.si. 
Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 04/ 50 60 225. 
 
POVABILO ZA PRODAJO IZVEN PRODAJALN NA 
PREMIČNI STOJNICI V ČASU 33. FESTIVALA IDRIJSKE 
ČIPKE 
 
V sklopu 33. festivala idrijske čipke bo tudi letos potekal Sejem 
domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov. K 
sodelovanju ste v prvi vrsti vabljeni izdelovalci idrijske čipke in 
klekljarskih pripomočkov ter drugi ustvarjalci, ki idrijsko čipko 
inovativno vpletate v svojo umetniško ustvarjanje.  
Prav tako se lahko na sejmu predstavite izdelovalci izdelkov 
domače obrti, priložnostnih daril, prehrambnih izdelkov, oblačil, 
modnih dodatkov, nakita, kozmetike. 
Vabljeni vsi ustvarjalci unikatnih izdelkov z umetniško in 
vsebinsko vrednostjo. 
Sejem domače in umetnostne obrti ter klekljarskih 
pripomočkov bo potekal v Idriji v soboto, 21. junija in 
nedeljo, 22. junija, od 10. do 19. ure. 
Rok za prijavo je 9. maj 2014. Dodatne informacije dobite 
na Centru za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 
Idrija ali po elektronski pošti festival@visit-idrija.si ali na 
spletni strani http://www.festivalidrijskecipke.si/  
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E-IZOBRAŽEVANJE – NOVOST NA PORTALU OZS! 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se zaveda pomembnosti 
konkurenčne prednosti znanja za razvoj podjetništva, zato 
ponudbo izobraževalnih storitev specializira in prilagaja 
potrebam obrtnikov in malih podjetnikov. V zadnjih letih število 
udeležencev na izobraževalnih dogodkih upada, kljub temu, da 
so izobraževanja za člane večinoma brezplačna. OZS se 
zaveda, da velik strošek za delodajalca predstavljajo tudi potni 
stroški, dnevnice in izostanek z dela, zato sedaj članom ponuja 
novo rešitev, in sicer e-izobraževanje, ki temelji na video 
predavanjih. Verjamemo, da boste našli zanimive teme tudi 
vi! Dobrodošli! 

Povezavo do vsebin najdete na vstopni strani OZS 
(www.ozs.si). 
 
ODDAJA »OBRTNIKI SEBI IN VAM« NA RADIU SORA 
 
Vsak ponedeljek vas ob 12.30 uri vabimo k poslušanju 
radia Sora in naše dolgoletne oddaje »Obrtniki sebi in 
vam«. V njej vas redno obveščamo o novostih in aktualnih 
dogodkih. 
Prav tako vam nudimo možnost, da se v okviru oddaje tudi 
sami predstavite. Pokličite nas za več informacij!  

 
AKTUALNO 
 
 
DOBIČKI V D. N. O. BODO OBDAVČENI ENAKO KOT V 
D.O.O. 
 
Ustavno sodišče je razveljavilo del tretjega odstavka 90. člena 
dohodninskega zakona, ki določa, da je pripis dobička 
kapitalskemu deležu družbenika v družbah z neomejeno 
odgovornostjo obdavčen enako, kot da bi si ga družbenik že 
izplačal. 
 
Drugače od kapitalskih družb (d. o. o., d. d.), kjer davčna 
obveznost za družbenike nastopi šele v trenutku dejanskega 
izplačila dobička, davčna obveznost za družbenike d. n. o. 
nastopi že v trenutku pripisa njim pripadajočega dela dobička, 
ne glede na to, da družbeniku dobiček dejansko ni bil izplačan. 
Obdavči se torej že samo povečanje kapitalskega deleža 
družbenika v d. n. o.. 
 
Ustavno sodišče je zdaj posebno določbo za d. n. o. 
razveljavilo. Torej bo najverjetneje veljalo enako kot pri 
kapitalskih družbah (d. o. o.), in sicer: davek na dividende v 
višini 25 odstotkov se plača takrat, ko je »dividenda« oziroma 
dobiček družbeniku tudi dejansko izplačan, in ne že s samim 
nastankom tega dobička (ko ima denimo družbenik d. n. o. le 
terjatev do svoje družbe za izplačilo dobička). 
 
NOVOSTI ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN 
DRUŽINSKIH PREJEMKIH   
(Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka, OZS) 
 
V Uradnem listu RS je bil objavljen nov Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki določa nov sistem 
ureditve dopustov ob rojstvu otroka. V novem zakonu se je 
porodniški dopust preimenoval v materinski dopust, ki še 
vedno traja 105 dni, tako kot do sedaj, dopust za nego in 
varstvo otroka pa se je preimenoval v starševski dopust. 
 
Do starševskega dopusta imata pravico tako mati kot tudi oče 
v trajanju 130 dni. Mati lahko na očeta prenese do 100 dni 
starševskega dopusta, medtem ko je 30 dni neprenosljivih in 
jih lahko porabi le mati, medtem ko oče lahko prenese na 
mater vseh 130 dni starševskega dopusta. Tako kot do sedaj 
novi zakon predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu 
dojenčka, skupaj z materjo. Novost pa je dodatnih 15 dni 
plačanega očetovskega dopusta po preteku starševskega 
dopusta, torej po enem letu. Zaradi teh dodatnih 15 dni se z 
novim zakonom podaljšuje celotno trajanje dopustov ob 
rojstvu otroka z 12 mesecev na 12,5 meseca. Za uveljavitev te 
novosti zakon predvideva časovni odmik. 

 
Po novem se očetovski dopust v trajanju 30 dni lahko porabi 
kot polna ali delna odsotnost in ne samo kot polna odsotnost z 
dela. V času očetovskega dopusta očetu pripada nadomestilo 
za izrabo polne ali delne odsotnosti z dela. 
 
Nov zakon ukinja posvojiteljski dopust. Posvojitelji so po 
novem upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu 
kot starši, in sicer v primeru posvojitve otroka do končanega 
prvega razreda osnovne šole. 
 
V primerih dveh otrok prinaša zakon podaljšanje pravice do 
dela s krajšim delovnim časom namesto do 6 let starosti otroka 
do končanega prvega razreda osnovne šole. Leto pravice, ki ga 
predpisuje zakon, je neprenosljiva pravica vsakega od staršev. 
 
Na podlagi potrdila specialista pediatra zakon uvaja 
nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18. meseca 
starosti otroka. 
 
Zakon po novem ureja pravice za socialne starše, ki dejansko 
negujejo in varujejo otroka ter jih izenačujejo z biološkimi. 
 
Po novem zakon predvideva možnost podaljšanja pravice do 
starševskega dodatka v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, 
nedonošenčkov, če starša že ob rojstvu varujeta in vzgajata 
vsaj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole. 
Dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski 
družini se po novem poveča z deset na trideset odstotkov (ko 
drugi od staršev umre in otrok po njem ne prejema prejemkov 
za preživljanje ali je drugi od staršev neznan ali ko otrok po 
drugem od staršev prejemkov za preživljanje ne prejema). 
 
Pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za 
nego otroka in dodatka za veliko družino, veljajo za otroke do 
18. leta starosti. Novi Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih pravice otroka, ki so bile vezane na 
starost otroka 6 ali 8 oziroma 10 let, poenoti na končani prvi 
razred osnove šole. 
 
O PREJEMKIH POLEG DENARNEGA NADOMESTILA JE 
TREBA OBVEŠČATI ZAVOD  
(Dušan Bavec, univ.dipl.prav., OZS) 
 
Prejemniki denarnega nadomestila ne smejo pozabiti obveščati 
zavod o kakršnem koli dodatnem zaslužku, tudi če ta ne 
presega 200 evrov in nima nikakršnega vpliva na prejemanje 
nadomestila. Zakon namreč določa, da zavarovancu, ki opusti 
opisano dolžnost obveščanja zavoda, preneha pravica do 
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denarnega nadomestila in mora vrniti neupravičeno prejete 
zneske denarnega nadomestila, in to ne glede na višino 
prejemkov. 
 
V Svetovalni center OZS smo prejeli naslednje vprašanje: 
»Pred slabim letom sem zaradi zdravstvenih težav dejavnost 
predal nasledniku in uveljavil denarno nadomestilo na zavodu 
za zaposlovanje v trajanju 25 mesecev. S pomočjo številnih 
zdravstvenih terapij se mi je zdravstveno stanje izboljšalo in 
sprašujem, ali bi občasno lahko pomagal v našem družinskem 
podjetju, ter ali bom zaradi dodatnih zaslužkov lahko imel kake 
težave pri pravici do denarnega nadomestila! V mislih imam 
predvsem kako manjše in lažje delo po podjemni pogodbi, 
občasno pa bi izvedel preko avtorske pogodbe tudi kako krajše 
strokovno predavanje. 
 
Odgovor: Na podlagi 67. člena Zakona o urejanju trga dela 
(ZUTD) se denarno nadomestilo zniža zavarovancu, ki v času 
upravičenosti do denarnega nadomestila med brezposelnostjo 
opravi delo, za katero prejme ali je upravičen prejeti dohodek 
iz dela, ki po plačilu davkov in obveznih prispevkov mesečno 
presega 200 evrov, in sicer se denarno nadomestilo 
zavarovancu zniža za 50 % dohodka iz dela, ki mesečno 
presega 200 evrov (po plačilu davkov in obveznih prispevkov). 
To hkrati pomeni, da prejemki do 200 evrov nimajo škodljivega 
vpliva na prejemanje denarnega nadomestila. 
 
Kot dohodek iz dela se šteje vsak dohodek iz katerega koli 
pogodbenega razmerja, na podlagi katerega zavarovanec 
opravi fizično ali intelektualno delo, vključno z opravljanjem 
storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela. Kot 
dohodek iz dela se šteje tudi dohodek za opravljeno delo 
oziroma storitev prokurista ali za vodenje in nadzor poslovnega 
subjekta, ki je pravna oseba. 
 
V primeru, če že ob prijavi in uveljavitvi zahtevka za denarno 
nadomestilo obstaja podlaga za izplačilo dohodka iz dela, je 
zavarovanec o njej dolžan obvestiti zavod ob prijavi, sicer pa v 
roku treh dni po nastanku. O opravljenem delu, dogovorjenem 
plačilu in roku plačila za opravljeno delo je zavarovanec dolžan 
sproti obveščati zavod. Denarno nadomestilo se zavarovancu 
zniža v mesecu, v katerem je prejel plačilo za delo oziroma v 
naslednjem mesecu po prejetem plačilu, če obvestila o 
prejetem plačilu ni več mogoče upoštevati pri obračunu 
denarnega nadomestila za tekoči mesec. Pri zadnjem obroku 
denarnega nadomestila, do katerega je upravičen zavarovanec, 
pa se znižanje opravi že na podlagi dogovorjenega plačila za 
opravljeno delo. 
 
Zakon določa, da zavarovancu, ki opusti opisano dolžnost 
obveščanja zavoda, preneha pravica do denarnega 
nadomestila in mora vrniti neupravičeno prejete zneske 
denarnega nadomestila, in to ne glede na višino prejemkov. 
Znanih je kar nekaj primerov iz prakse, ko je zaradi spregleda 
tozadevne obvestilne dolžnosti uživalca denarnega nadomestila 
zavod zahteval vračilo vseh že izplačanih zneskov denarnega 
nadomestila in to celo v primerih, ko so bili dodatni prejemki 
bagatelni oziroma bistveno manjši od 200 evrov in torej 
načeloma sploh ne bi vplivali na prejemanje denarnega 
nadomestila. 
 
Glede na navedeno torej predlagam, da prejemniki denarnega 
nadomestila obvezno obveščate zavod o kakršnem koli 
dodatnem zaslužku, torej četudi le-ta ne presega 200 evrov in 

nima nikakršnega vpliva na prejemanje nadomestila. Takšno 
zakonsko 'cvetko' bomo preko zahteve slovenske obrti 
zagotovo poskušali odpraviti ob prvi noveli zakona. 
 
 
ZPIZ INTENZIVNO KONTROLIRA UPOKOJENE S.P.-JE 
(Dušan Bavec, univ.dipl.prav., OZS) 
 
Na podlagi konec lanskega leta sprejetega Zakona o matični 
evidenci zavarovancev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ima Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pravno podlago, da ugotavlja lastnost 
zavarovanca in to celo za nazaj. Običajno ZPIZ posameznika 
najprej obvesti o določenih svojih ugotovitvah in ga pozove, da 
se glede teh ugotovitev pisno izjasni ali poda izjavo na zapisnik 
pri njihovi pristojni območni enoti.  
V kolikor ta pojasnila niso ustrezna ali jih posameznik sploh ne 
poda, sledi odločba ZPIZ-a o ugotovitvi lastnosti zavarovanca 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je možna celo za 
5 let nazaj od dneva izdaje prvostopenjske odločbe. 
 
Koga mora to skrbeti? 
 
Vse od leta 2000 naprej je bil postopek t.i. »izvzema iz 
zavarovanja« po določbah in pogojih iz 18. člena ZPIZ-1, ki je 
pod določenimi pogoji omogočal s.p.-ju opravljanje dejavnosti 
kljub polni upokojitvi, dokaj transparenten in nedvoumen. V 
izogib napakam smo v strokovnih službah zelo natančno 
pojasnjevali, kakšen je pravilen postopek in na kaj mora 
podjetnik biti pozoren. V ta namen sem avtor tega članka na 
začetku vsakega leta natančno pojasnil zahtevane pogoje za 
t.i. izvzem iz zavarovanja, prav tako sem 3 variantne različice 
venomer zelo podrobno in nazorno predstavljal na vseh 
predavanjih, ki sem jih izvajal tako na območnih obrtnih 
zbornicah kot v izobraževalnem centru OZS. Še posebej pa je k 
poenotenju prakse pripomogla modra brošura ZPIZ-a, ki jo je 
le-ta izdal predvsem na pobudo OZS. 
 
Ena od meni znanih napak, ki so bile posledica tega, da so 
nekateri raje in bolj verjeli »strokovnjakom izza šanka« kot pa 
nam svetovalcem v strokovnih službah, je ta, da tisti podjetnik, 
ki se je upokojil iz naslova popoldanske dejavnosti še ni bil star 
63 let, pri vložitvi vloge za upokojitev pa je zamolčal podatek, 
da ima še vedno s.p.. Tisti, ki so nadaljevali z dejavnostjo na 
način, da so imeli vsaj enega zaposlenega delavca s polnim 
delovnim časom, bi morali takšen pogoj izpolnjevati vseskozi, 
kar pomeni, da so morali v primeru prenehanja delovnega 
razmerja edinega delavca le-tega nadomestiti z novim 
delavcem. Tisti, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja na 
podlagi triletnega nizkega dobička, pa bi tak cenzus ne smeli 
presegati niti v naslednjih letih 
Zgodbo zase pa predstavljajo tisti, ki so se upokojili sredi 
osemdesetih ali devetdesetih let, pa ob tem obdržali obrtno 
dejavnost oz. s.p. odprli šele kasneje po upokojitvi.  
 
Kaj kaže storiti? 
 
Tisti, ki še niso v postopku, naj preverijo ali so pogoje za 
izvzem iz zavarovanja izpolnjevali vseskozi in v primeru, da so 
jih, naj to pojasnijo ZPIZ-u na tak ali drugačen način. V kolikor 
jih niso izpolnjevali pa je morda še najbolje, da s.p. čim prej 
zaprejo. V primeru, da so že v obravnavi, še posebej, če jim je 
ZPIZ že izdal odločbo o ugotovitvi lastnosti zavarovanca, pa je 
skoraj zagotovo smiselno vložiti pritožbo. 
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OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
ZA AVTOPREVOZNIKE: 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (1. SKLOP - po 
programu za leto 2010!) 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije.  
Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako 
leto v trajanju najmanj 7 ur. Prvo petletno obdobje se bo 
za večino voznikov zaključilo v mesecu septembru 
2014, zato morate do takrat opraviti vsa potrebna 
izobraževanja. 
 
V sodelovanju z OZS bomo na osnovi zbranih podatkov 
pripravili 1. sklop (po programu usposabljanja iz leta 
2010) v soboto, 7. junija 2014, s pričetkom ob 9. uri do 
predvidoma 15. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Strošek usposabljanja znaša: 
-za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo 
(vključen DDV),  
-za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki so v 
preteklosti plačevala prispevek Skladu za izobraževanje 
delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je udeležba BREZPLAČNA, 
saj se stroški v celoti krijejo iz prejetih sredstev Sklada, 
-za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
 
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  telefon 
04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net. Število 
udeležencev je omejeno! Prijave do: 30.5.2014. 
 
POZOR! 
Glede na to, da se v mesecu septembru 2014 izteče prvo 5-
letno obdobje, preverite v svoji evidenci, katere sklope 
izobraževanj ste doslej že opravili. V kolikor vam manjka 
udeležba na katerem od sklopov, nas pokličite in prejeli boste 
informacijo o tem, kje bodo usposabljanja še potekala. 
 
POVEČANO ŠTEVILO TATVIN 
 
V zadnjem času se je tako v tujini kot tudi na avtocestnem 
križu in v njegovi neposredni okolici povečalo število tatvin 
(torbice, telefone, denarnice …), kot tudi tatvin tovora ali pa 
celo motornih vozil.  
Zadnji tak primer je bil v Avstriji (parkirišče Golling, smer 
Salzburg-Villach), kjer so enemu izmed slovenskih prevoznikov 
vlomili v vozilo ter voznika za krajši čas onesposobili.  
Najpogosteje storilci  uporabljajo naslednje načine izvrševanja 
kaznivih dejanj: 
- na počivališčih s pogovori zavajajo oškodovance, da bi 
pritegnili njihovo pozornost, medtem pa sostorilci iz vozila 
odtujijo vrednejše predmete (torbice, telefone, denarnice …);  
- oškodovancem poskušajo prodati blago sumljivega izvora 
(največkrat lažen zlat nakit iz medenine in tehnične izdelke) ali 
pa situacijo izkoristijo za to, da iz vozila odtujijo predmete; 
- na počivališčih ali na bencinskih servisih pod pnevmatiko 
vozila oškodovanca postavijo oster predmet ali pa jo 
preluknjajo in se kasneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov 
naprej na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike, 
pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo 
tatvino;  

- ponoči pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in 
vlamljajo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa 
kazniva dejanja izvršijo, medtem ko vozniki počivajo v svojih 
vozilih ali ob njih. 
Vse pogosteje tatvine izvršuje več storilcev hkrati, ki so dobro 
organizirani, naloge si razdelijo, v posameznih primerih pa so 
tudi izredno predrzni in nasilni.  
V kolikor bi tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, bili žrtev kaznivih 
dejanj je zelo pomembno, da se skušate zapomniti čim več 
podrobnosti, čim več podatkov navedite ob prijavi, le-ta pa naj 
bo takojšnja, saj je tako možnost za prijetje storilcev večja.    
 
Več informacij lahko dobite na naslednji povezavi:  
-http://www.policija.si/index.php/preventiva-
/preventiva/67031-tatvine-na-avtocestnih-poivaliih-poskrbite-
za-varnost-svojega-imetja 
- http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/431-
tatvine-in-odvzemi-vozil 
 
SPREMEMBE ZAKONA O VOZNIKIH 
 
Z dnem 19. 4. 2014 so pričele veljati spremembe Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št 25/2014). S spremembami zakona 
se za izvrševanje Uredbe 1071/2009/ES določajo globe za 
prekrške za pravno osebo, samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga ali 
prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja. Za pravno osebo, samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja se predpisuje globa v višini 
4.000 eurov, za odgovorno osebo in voznika pa 1.000 eurov. 
 
 
 
SPREMEMBA TROŠARIN ZA TOBAČNE IZDELKE 
 
Dne 5. maja 2014 je bil v Uradnem listu RS, številka 32/14 
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
trošarinah (v nadaljevanju ZTro-N), ki uvaja nekaj sprememb 
na področju trošarin tudi v zvezi s tobačnimi izdelki. 
S 3. členom citiranega zakona se spreminja 51. člen Zakona o 
trošarinah (Uradni list RS, št. 97/2010, 48/2012 in 109/2012; v 
nadaljevanju ZTro), in sicer: 
 
− peti odstavek, kjer se znesek tehtane povprečne drobno 

prodajne cene cigaret poviša s 
− 101 evra na 106 evrov za 1000 kosov cigaret ter 
− osmi odstavek, tako da po novem znaša višina trošarine: 

 za cigare in cigarilose: 6% od DPC, vendar najmanj 40 

evrov za 1000 kosov, 
 za drobno rezan tobak: 35% od DPC in 40 evrov za en 

kilogram, vendar najmanj 88 evrov za en kilogram ter 
 za drug tobak za kajenje: 40 evrov za en kilogram.  

 
Trošarinski zavezanec plača trošarino v skladu z zgornjimi 
navedbami za cigare, cigarilose, drobno rezan tobak in drug 
tobak za kajenje, ki jih sprosti v porabo od vključno 8. maja 
2014 dalje. To pomeni, da bo potrebno za davčno obdobje 
»maj 2014« vložiti dva obračuna, in sicer prvega za obdobje 
»od 1.5.–7.5.2014« in drugega za obdobje »od 8.5.–
31.5.2014«. 
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ZA KOVINARJE: Ugodnosti pri pripravi tehnične 
dokumentacije in certificiranju proizvodnje v skladu s 
SIST EN 1090-1 
 
S  1.7.2014 bo obvezno CE označevanje jeklenih in 
aluminijastih konstrukcij. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec 
jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE je, da ima 
vzpostavljen in certificiran sistem kontrole 
proizvodnje.  
Da bi svojim članom čim bolj olajšali zahtevni pristop pri 
pripravi tehnične dokumentacije in certificiranju proizvodnje v 
skladu s standardom SIST EN 1090-1 ter jim predvsem 
omogočili cenovno čim ugodnejšo izvedbo, je Sekcija 
kovinarjev pri OZS  članom omogočila, da s pomočjo kartice 
»Mozaik podjetnih« pri tem koristijo dogovorjene 
ugodnosti. 
Pri pripravi tehnične dokumentacije lahko tako s 
kartico »Mozaik podjetnih« koristite popust podjetja 

GOMONT Gorazd Bratož s.p., pri certificiranju 
proizvodnje pa kartica ugodnosti prinaša ugodnosti pri 
dveh priglašenih organih za certificiranje, ki sta Q-
TECHNA d.o.o. in Institut za varilstvo d.o.o.. 
(Opomba: Na trgu lahko po želji oz. glede na lasten interes 
prosto izbirate med različnimi potencialnimi ponudniki za 
izdelavo tehničnih dokumentacij in tudi med ostalimi 
priglašenimi organi za certificiranje, kot so npr. Bureau Veritas, 
TÜV SÜD, IMK.)   
 
Ceniki podjetij GOMONT, Q-TECHNA in Institut za varilstvo so 
objavljeni na spletni strani OZS, Sekcija kovinarjev, zavihek 
»zakonodaja«, ki je z geslom dostopen samo članom OZS.  
Geslo najdete na položnici za plačilo članarine (september 
2013), v kolikor pa ste ga izgubili oz. pozabili, pa lahko pišete 
na registracija@ozs.si, pri čemer navedete člansko številko 
(nahaja se na kartici Mozaik podjetnih) ali davčno številko in 
prejeli boste geslo. 

 
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 2,0% 
oziroma 1,9%. 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 trenutno še na razpolago pri NLB d.d. 
Ljubljana, v teku pa je dogovarjanje z GB d.d. Kranj za nova sredstva. 
 

 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 2014 

  NLB d.d. 
1. Obrestna mera 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o 

obrestnih merah Nove LB 
4.  Datum plačila obresti mesečno 
5. Odplačilo glavnice dvanajst mesečnih obrokov 
6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za obravnavo 

zahtevka 
50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  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 OBVEZNOSTI 
 
PRIJAVA DELAVCA V OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
S sprejetjem Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(ZMEPIZ-1, Uradni list RS št. 111/2013) in 2. točke 45. člena mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z 
dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru,  ko delavec 
tega dne iz opravičenih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela 
dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 
sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da navedene 
podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
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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: Marija Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 800 izvodov 

IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 EUR. 
Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec april 2014 (rok plačila: 15.5.2014) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA:  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 841,98 EUR 
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
Zavarovanci z zav. podl. 040 plačujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske osnove tudi v letu 2014, vse dokler jim ne bo 
nova zavarovalna osnova določena na podlagi dobička 2013 (na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in obračunov davčnega odtegljaja 
za leto 2013). Zavezanec plača prispevke do 15.5.2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na 
predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.    
Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje kot družbenik po 1.1. 2014, prispevke plača najmanj od zneska minimalne plače, ki je veljala v 
letu 2013, to je od zneska 783,66 EUR (razen, če je bil v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan na enaki 
zavarovalni podlagi, v tem primeru prispevke plača od zavarovalne osnove od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz 
zavarovanja). 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec APRIL 2014: 

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

 
 
 
 
MOŽNOST NAKUPA TISKARNE - FLEXO TISK ROTACIJA! 
Podjetnik  zaradi upokojitve proda dobro vpeljano tiskarsko dejavnost z strankami in nudi pomoč pri zagonu. Lahko proda tudi po delih. 
Dodatne informacije na tel.: 041/699 369  
 
 


