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Posvet: Predstavitev 
dela Finančnega 
urada Kranj 

Pomembno  Finančne obveznosti 

3 6 7 

9. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 2015 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora d.o.o. in ob finančni podpori občin v času od 16. do 23.  maja 
2015 ponovno pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru že 9. Tedna obrti in podjetništva na 
Loškem - TOP 2015. 
 
36. TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
 
KDAJ: sobota, 16.5.2015, ob 9. uri  
KJE: okolica Škofje Loke  
PROGRAM: 
Zbor pohodnikov bo ob 9. uri na trgu pred stavbo naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki. Po aperitivu in manjšem prigrizku se 
bomo najprej odpravili na Škofjeloški grad, kjer si bomo ogledali del njihove zgodovinske zbirke. Po ogledu bo sledil odhod proti 
razvalinam Zgornjega stolpa na Kranclju, kjer si bomo ogledali ostanke stolpa kvadratnega tlorisa, obdanega z obzidjem in 
obrambnim jarkom. Našo pot bomo nato nadaljevali do Gabrovega, kjer bomo obiskali obratovalnico Marka Dolenca, ki se ukvarja 
z žagarstvom in predelavo lesa. Privoščili si bomo krajši postanek, nato pa se bomo vračali nazaj na Škofjeloški grad in si, v kolikor 
nam bo čas dopuščal, ob povratku ogledali še Stari grad.  Po povratku bomo imeli piknik na vrtu Bara Freising, kjer nas bosta 
gostila Ciril Gantar in Mesarija Štajnbirt. 
 
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, 14. maja 2015, 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). 
V primeru dežja bo pohod organiziran v drugem terminu, o čemer bomo vse prijavljene obvestili po telefonu 
najkasneje v petek, 15.5., do 15. ure. 
 
 
PODJETNIŠKA TRŽNICA 
 
KDAJ: sobota, 23. maj 2015, od 8. – 15. 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 
� Degustacije v organizaciji sekcij gostincev in živilcev pri OOZ Škofja Loka 
� Rokodelska delavnica v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 
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� Glasbeni nastop skupine Arizona 
� Podelitev nagrad najbolj kreativnim dijakom Šolskega centra Škofja Loka 
� Dan odprtih vrat Inkubator in coworking centra LOKOMOTIVA, Mestni trg 38, Škofja Loka, od 9. do 15. ure 
� Delavnica »Iskanje zaposlitve v EU in priprava učinkovitega življenjepisa«, Inkubator in coworking centra LOKOMOTIVA, Mestni trg 

38, Škofja Loka, od 10. do 12. ure (izvajata Katarina Kavčič, EURES in Špela Pogačnik Nose, EUROPASS) 
� Mednarodna revija starodobnih vozil, od 12. do 15. ure 
 
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, 13. 
maja 2015, na osnovi izpolnjene prijavnice, ki je objavljena na spletni strani naše  zbornice (www.ooz-skofjaloka.si) in zadnji strani 
tokratnega Informatorja.  
 
Udeležba na vseh dogodkih, ki se bodo odvijali v okviru 9. Tedna obrti in podjetništva na Loškem, je brezplačna, 
potrebna pa je predhodna prijava: 

 
Svetovanje: NASVETI ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE  
KDAJ: ponedeljek, 18.5.2015, ob 16. uri 
KJA:  Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka  
VSEBINA: 
� Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo na Loškem 
� Možne oblike za opravljanje dejavnosti, izbira imena, sedeža in dejavnosti podjetja 
� Pogoji za opravljanje dejavnosti in postopek registracije podjetja 
� Možnosti pridobitve finančnih sredstev  
� Aktualne novosti v letu 2015 
 
Top dogodek z Anjo Križnik Tomažin: KAKO KOMUNICIRATI Z LJUDMI Z DRUGEGA PLANETA? 
KDAJ: torek, 19.5.2015, ob 17. uri 
KJE: Sokolski dom, Škofja Loka 
VSEBINA:  
� Zakaj in kako smo si ljudje različni 
� Kako naša lastna motivacija in vrednote vplivajo na naše vedenje 
� Kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje 
� Teorija zavedanja odnosov in možnost izbire v življenju 
Dogodek bo vodila Anja Križnik Tomažin, TV voditeljica, moderatorka, dolgoletna predavateljica, certificirana trenerka in coach z 
bogatim znanjem in izkušnjami v nastopanju in komuniciranju. 
 
OTVORITEV RAZSTAVE IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA  
KDAJ: sreda, 20.5.2015, ob 18. uri 
KJE: Sokolski dom, Škofja Loka 
PROGRAM: 
� Razstava izdelkov 
� Razglasitev nominirancev za prejem denarnih nagrad OOZ Škofja Loka 
Ogled razstave: četrtek, 21.5.2015, od 9.-19. ure, petek, 22.5.2015, od 9.-19. ure, sobota, 23.5.2015, od 9.-15. ure, nedelja, 
24.5.2015, od 9.30-12.30 ure in od 17.-19. ure, Sokolski dom 
 
Delavnica: ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI 
KDAJ: četrtek, 21.5.2015, ob 17. uri 
KJE:  Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1 
VSEBINA: 
� Regulirane in neregulirane dejavnosti v Avstriji 
� Prijava storitve za podjetja, ki želijo opravljati čezmejno storitev 
� Potrebna dokumentacija za prijavo delavcev 
� Zavarovalna osnova ter plačilo delavcev   
� Gradbeni sklad 
� Avstrijska davčna številka 
� Novosti od 1. 1. 2015 
� Praktični primeri iz prakse in pasti, na katere morajo delodajalci paziti pri opravljanju storitev 

Predavateljica: Zdenka Bedekovič, univ.dipl.ekon., svetovalka-specialistka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
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Delavnica: SPOZNAJTE 3D PRINT 
KDAJ: četrtek, 21.5.2015, ob 19. uri 
KJE:  Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
VSEBINA: 
� Trendi na področju 3D-tiskalnikov 
� Pot od ideje do natisnjenega modela 
� Praktični primer modeliranja, priprave na 3D-tisk in 3D-tisk na slovenskem odprtokodnem 3D-tiskalniku 

 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE v zvezi z dogodki nudita: 
− Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka, tel.: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net 
− Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel.: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si 
 
 
 

VABILA 
 
Posvet: PREDSTAVITEV DELA FINANČNEGA URADA 
KRANJ (četrtek, 28. maj, ob 13. uri, OOZ Škofja Loka) 
 
Na pobudo članov zbornice, smo v Škofjo Loko  povabili 
predstavnike Finančnega urada Kranj. Obiskali nas bodo v 
četrtek, 28. maja, ob 13. uri v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Vsebina: 
1. Uvodni pozdrav Cilke Habjan, direktorice FU Kranj.  
2. Informiranje, kontrola davčnih obračunov, nadzor 

računovodskih servisov. 
3. Siva ekonomija, preprečevanje dela in zaposlovanja na 

črno, davčne blagajne, vezane knjige računov. 
4. Opominjanje in postopki davčne izvršbe. 
5. Odgovori na vprašanja udeležencev. 
 
Navedene vsebine bodo predstavili:  
− Cilka Habjan, direktorica FU Kranj,  
− Natalija Lazar, vodja sektorja za davke,  
− Irena Rehberger Ujčič, vodja sektorja za nadzor,  
− Peter Golja, vodja sektorja za davčno izvršbo in  
− Jožica Škerjanec, vodja oddelka za izvršbo 2. 
 
Vabimo vas, da nam najkasneje do torka, 26.5., pošljete tudi 
morebitna vprašanja za predstavnike Finančnega urada, ki 
bodo svoje odgovore podali na samem srečanju.  
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, Spodnji 
2, 4220 Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
13. TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM (29.5.-7.6.2015) 
 
V dneh od 29.5. do 7.6.2015 Razvojna agencija Sora, v 
sodelovanju z drugimi institucijami in društvi na Škofjeloškem, 
organizira že 13. Teden podeželja na Loškem, katerega 
namen je predstavitev rezultatov preteklih razvojnih aktivnosti 
na podeželju, povezovanje in sodelovanje različnih akterjev, ki 
delujejo na tem področju ter promocija podeželskih dejavnosti.  
Teden podeželja bo letos obeležil 110-letnico Čebelarskega 
društva Škofja Loka, saj društvo v počastitev tega jubileja 
pripravlja odprtje fotografske razstave škofjeloških čebelnjakov 
v Sokolskem domu, Dan odprtih vrat v Domu čebelarjev in 
proslavo s predstavitvijo zbornika škofjeloških čebelarjev.  
 
Osrednja prireditev tega tedna, v soboto, 30.5.2015, bo tudi 
letos na škofjeloškem Mestnem trgu povezala Tržnico 
kmetijskih pridelkov in izdelkov in Starinarnico na Plac´ ter bo 
obogatena z dodatnimi vsebinami, ljubitelji podzemlja se bodo 
lahko podali na voden ogled jame Kevderc pri Lubniku, 

predstavljene bodo tudi zgodbe škofjeloškega območja kot 
izhodišča za oblikovanje turističnih produktov. Na kmetiji Pri 
Pustotniku v Gorenji vasi se bo odvil promocijsko – družabni 
dogodek z naslovom Podeželje se predstavlja, na trgu pred 
Plavžem v Železnikih pa se bo dogajala Kuharija na prostem z 
okusi loškega podeželja, ki bo popestrena z družabnim 
popoldnevom na trgu. Pohodnikom bo namenjen zadnji dan 
tega tedna, ko se bodo lahko podali po Čebelarski poti mimo 
Sv. Urbana in se ob zaključku poveselili še na srečanju 
harmonikarjev čebelarjev.  
Podrobnejši program posameznih dogodkov 13. Tedna 
podeželja na Loškem lahko dobite na Razvojni agenciji Sora, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, lahko pa si ga preberete tudi 
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.  
 
FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA (petek, 5. junija, ob 
11. uri, Bled) 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) vsako leto 
organizira Forum obrti in podjetništva, na katerem vladne 
predstavnike seznani z aktualnimi Zahtevami slovenske obrti in 
podjetništva. Letošnji Forum, ki je bil načrtovan 13. maja, je 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije prestavila na petek, 5. 
junija, ob 11. uri. Dogodek bo potekal na Bledu, zanj se je 
potrebno predhodno prijaviti OOZ Škofja Loka (04 50 60 200 
ali ooz.sk.loka@siol.net). 
  
Obrtniki in podjetniki, člani Upravnega odbora OZS, so na svoji 
seji sklenili, da bodo letošnjih 10 najpomembnejših Zahtev 
slovenske obrti in podjetništva predhodno osebno vročili 
predsedniku Vlade Miru Cerarju in od njega zahtevali, da jim 
do Foruma obrti in podjetništva zagotovi roke, v katerih bodo 
posamezne zahteve rešene. V primeru neizpolnjevanja svojih 
zavez za spremembo zakonodaje, ki škoduje malemu 
gospodarstvu, pa bo OZS posamezne zakone predložila v 
presojo Ustavnemu sodišču. 
 
Zahteve slovenske obrti in podjetništva se vsako leto le deloma 
realizirajo, zato ni čudno, da je stanje v malem gospodarstvu 
kritično. Če aktualna Vlada zahtev OZS ne bo reševala hitreje 
in učinkoviteje, bo zbornica dala zakone v ustavno presojo.  
 
Med ključnimi Zahtevami malega gospodarstva bodo letos 
ureditev problematike regresnih zahtevkov, drugačna 
umestitev davčnih blagajn, ustreznejši davek na nepremičnine, 
razbremenitev stroškov dela, sprememba zakona o delovnih 
razmerjih, učinkovitejša izvršba, prenova sistema javnega 
naročanja, učinkovit boj s sivo ekonomijo z uvedbo rešitve 
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vsak račun šteje in ureditev poklicnega izobraževanja ter 
deregulacije poklicev. 
Predsednik OZS Branko Meh je na seji izrazil tudi ostro kritiko 
do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj v 
pripravah za ponovno uvedbo vajeništva ne sodelujejo 
predstavniki delodajalcev, torej obrtniki in podjetniki.  
 
MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE V AVSTRIJI (10. 
in 11. junij) 
  
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v 
sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica 
je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, 
ki delujejo na področju gradbeništva, gradbenih materialov, 
obnovljivih virov energije, klimatizacije, inženiringa in 
načrtovanja ter poslovnih agencij. 
Poseben poudarek srečanja bo tudi v navezovanju 
stikov za pod-izvajalska dela v gradbeništvu. 
 
Srečanje bo potekalo v sredo, 10. junija 2015, v prostorih 
Avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju. V četrtek, 11. 
junija 2015, pa bodo za udeležence organizirani študijski 
obiski projektov po različnih dejavnostih. 
 
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko 
spletne povezave https://www.b2match.eu/buildingsmart2015, 
kjer je tudi več informacij o srečanju in program. Udeležba na 
srečanju je za podjetja brezplačna.  
 

Rok za prijavo je 29. maj 2015, vendar pozivamo podjetja, da 
svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si tako zagotovijo možnost 
sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za 
sestanke so hitro zasedeni. 
 
Delavnica: REŠEVANJE PROBLEMOV NA INOVATIVEN NAČIN 
(sreda, 13. maj, ob 18. uri, Coworking center Lokomotiva) 
 
 
VABILA STROKOVNIH SEKCIJ PRI OZS 
 
− Sekcija vzdrževalcev tekstilij: enodnevno strokovno 

srečanje 16. maja v hotelu Marina v Izoli, 
− Sekcija frizerjev: strokovni posvet 18. maja v Hotelu Mons 

v Ljubljani, 
− Sekcija čistilcev objektov: enodnevni ogled sejma PULIRE 

– najpomembnejšega sejma s področja profesionalnega 
čiščenja v tem delu Evrope 20. maja 2015, 

− Sekcija tiskarjev-grafičarjev: dvodnevno strokovno 
srečanje 29. in 30. maja v Ankaranu, 

− Sekcija tekstilcev: strokovna ekskurzija na Češko 4.-7. 
junija (ogled bo sofinanciran s strani sekcije). 

 
Dodatne informacije o aktivnostih sekcij dobite pri strokovni 
službi OOZ Škofja Loka ali neposredno na spletni strani 
www.ozs.si v rubriki »Za člane« - Sekcije in odbori. 

 
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!  
 
 

AKTUALNO – KOMENTARJI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE (OZS) 
 
DVIG MINIMALNE PLAČE BO ZADUŠIL 
GOSPODARSKO RAST 
 
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) nasprotujemo 
izvzetju dodatkov iz minimalne plače, in sicer dodatku za 
nočno delo, za nedeljsko delo in za delo ob praznikih. 
Prepričani smo, da bi na ta način še dodatno obremenili 
delodajalce, saj so stroški dela v Sloveniji že sedaj previsoki.  
 
»Če bi bili stroški dela v Sloveniji nižji, bi tudi delodajalci lažje 
zaposlovali in ustvarjali nova delovna mesta. S predlogom 
sindikatov bi bila tako ogrožena zlasti delovna mesta v 
prevozništvu, trgovini, gradbeništvu in gostinstvu,« je predlog 
sindikatov komentiral Branko Meh, predsednik OZS. 
 
Pomembno je, da najprej ustvarimo takšno poslovno okolje, ki 
bo izboljšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, toda 
ne na račun višanja neto plač. Okrepitev slovenskega 
gospodarstva pa lahko posledično vodi tudi do zviševanja plač. 
Trend gospodarske rasti se končno izboljšuje, s predlogom 
sindikatov za dvig minimalne plače pa ga bomo zadušili. 

NE OBREMENITVAM GOSPODARSTVA 
 
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) 
Branko Meh je na seji Ekonomsko-socialnega sveta 24. aprila 
opozoril, da osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 
ne sledi smernicam, zapisanim v Socialnem sporazumu 2015-
2016. OZS ne pristaja na nobeno dodatno obremenitev 
gospodarstva. 
 
Meh je izpostavil problem uvedbe davčnih blagajn, ki pomenijo 
dodatno obremenitev za gospodarstvo, četudi novih 
obremenitev v Socialnem sporazumu 2015-2016 ni 
predvidenih. »Ponovno poudarjamo, da naj stroške nakupa in 
vzdrževanja davčnih blagajn nosi država, saj menimo, da te 
blagajne ne bodo zajezile sive ekonomije in dela na črno,« je 
pojasnil Meh. 
Tudi na področju deregulacije poklicev in dejavnosti moramo 
po mnenju Meha ravnati premišljeno, tako kot to počno v 
razvitih državah članicah EU. Deregulacija dejavnosti in 
poklicev namreč lahko prinese veliko škodo stroki, zelo 
negativno vpliva na kvaliteto opravljenih storitev in predvsem 
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dokončno uničuje poklicno strokovno izobraževanje, ki je že 
sicer v nezavidljivem položaju. 
Alojz Selišnik, predstavnik OZS, pa je na seji povedal, da so 
spremembe delovno-pravne zakonodaje nujne, saj še vedno 
niso rešeni temeljni problemi, kot so odmor za malico, prevoz 
na delo, regres. »Podpiramo kvalitetna delovna mesta, ampak 
to ne nastane samo po sebi, ampak se razvija, vendar pa mora 
država za to spodbuditi delodajalce«, je še menil Selišnik. 
OZS pa je zadovoljna, da so v osnutku NRP vendarle upoštevali 
pripombo OZS glede potrebe po celoviti prenovi sistema 
javnega naročanja. 
 

 
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).  
 
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. 

 
 

POMEMBNO 
 
5 STVARI, KI JIH MORATE VEDETI O PRENOVI 
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
 
Prenovljeni zakon o gospodarskih družbah podjetjem in 
podjetnikom prinaša več novosti.  
 
Ključne novosti: 
 
1. Kdo podjetje lahko odpre in kdo ne 
Poleg že veljavnih omejitev (ustanovitelj, družbenik in 
zastopnik ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena 
zaradi gospodarskega kriminala in podobno) ministrstvo uvaja 
tri nove: 
Podjetij ne boste več mogli ustanavljati in postati družbeniki, 
če vam je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo 
inšpektorata za delo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
Podjetja ne bo mogla ustanoviti oseba, ki je bila v obdobju 
zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu 
nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni 
postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Enako velja za 
osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki 
udeležena v kapitalu »davčnega neplačnika«. 
Ne bo mogoče ustanoviti več kot ene družbe v manj kot treh 
mesecih ali pridobiti novega deleža v družbi, mlajši od treh 
mesecev. 
 
2. Ohranjanje osnovnega kapitala v d. o. o. 
Novi zakon naj bi otežil tudi »preprodajo« lupin podjetij. Z 
dopolnitvijo se določa, da se v premoženje, ki je potrebno za 
ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 evrov) 
in vezanih rezerv, ne štejejo posojila družbe družbeniku, ali 
poslovodji, ali njegovemu družinskemu članu, ali družbi, v 
kateri ima družbenik ali poslovodja skupaj najmanj deset 
odstotkov upravljavskih pravic. Takšen pravni posel bo ničen. 
 
3. Kdaj družba preneha 
Poleg dosedanjih razlogov za prenehanje družbe (nedelujoče 
poslovodstvo, stečaj...) se uvajajo novi: družba po novem 
preneha, če nima poslovodstva več kot tri mesece; če nima 
delničarjev; če nima transakcijskega računa. 
 
4. Male in mikro družbe 
Novela bo prekvalificirala velikosti družb. Delež mikro družb bi 
po novih pragovih obsegal 86,9 odstotka. Po veljavnih 
pragovih, ki jih določa ZGD-1, pa je teh družb 94 odstotkov. 
Mikro družbam po novem ne bo treba izdelati prilog k 
računovodskim izkazom, kot so določene z zakonom. Namesto 
tega bodo nujna razkritja samo nekaterih podatkov. 

5. Novi zavezanci za revizijo 
Novela ZGD predvideva obvezno revizijo tudi za nekatere male 
kapitalske družbe. In sicer, ko se merijo opredmetena osnovna 
sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančni 
instrumenti, za katere cena ni objavljena na delujočem trgu, 
vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene 
nepremičnine po pošteni vrednosti. 
 
V AVSTRIJI DO NEPLAČEVANJA SOCIALNIH 
PRISPEVKOV NE POZNAJO MILOSTI 
(Vir in informacije: Finance, 9.4.2015, avtor: Rok Pikon, Jurij 
Šimac) 
 
Kako v Avstriji obračunajo s podjetji, ki svojim zaposlenim ne 
plačajo prispevkov? Jih pošljejo v stečaj? Jih preganja 
tožilstvo? Vse to. Podjetje gre lahko hitro, v nekaj mesecih v 
stečaj, direktorja lahko kazensko preganjajo in mora za plačilo 
prispevkov tudi osebno jamčiti. Načeloma je Avstrija pri 
prispevkih kar stroga. 
Zavarovalnice, ki jim podjetje dolguje denar za prispevke, po 
mesecu dni pošljejo opomin. Če plačila ni, zavarovalnica v 
dveh do treh mesecih lahko sproži stečaj podjetja. Lastnik 
podjetja oziroma odgovorna oseba je tudi kazensko 
odgovoren, če prispevkov ne poravna, za plačilo prispevkov 
tudi osebno jamči. Postopki lahko stečejo tudi hitreje, odvisno 
od velikosti podjetja. Če je podjetje večje, zavarovalnice 
ukrepajo hitreje, saj v nasprotnem primeru tvegajo, da si bo 
podjetje nakopičilo še večji dolg. Zadnje je tudi 
najpomembnejša razlika med Slovenijo in Avstrijo. 
Če podjetje tri mesece ne plača prispevkov, je velika 
verjetnost, da jih tudi v prihodnje ne bo. V Avstriji taka 
podjetja zaprejo, preden se nakopičijo milijonski dolgovi, v 
Sloveniji pa smo v preteklosti dobili vegrade in viatorje in 
vektorje. V Avstriji poleg finančne policije in davčne uprave to 
urejajo tudi zdravstvene zavarovalnice same. Te so močnejše 
kot slovenski delovni inšpektorat ali finančna uprava. 
Inšpektorat je v primeru neplačnikov socialnih prispevkov 
skoraj brez zob. V Avstriji ob neplačevanju prispevkov finančna 
policija dobi tudi enake pristojnosti kot kriminalistična policija. 
Lani je avstrijska policija zaradi neplačevanja socialnih 
prispevkov po podatkih njihovega finančnega ministrstva 
preganjala 313 ljudi. V zaporu ni končal nihče, dobili pa so 
pogojne zaporne kazni. 
Čeprav je področje urejeno zelo strogo, pa vseeno tudi v 
Avstriji obstajajo podjetja, ki socialnih prispevkov ne plačujejo. 
Predvsem se težava neplačevanja prispevkov pojavlja pri 
gradbincih. Kdor dobi kak večji projekt in na hitro potrebuje 50 
delavcev, je že pri minimalni plači lahko hitro dolžan okoli 200 
tisočakov dunajski WGKK (zdravstvena zavarovalnica). 
Načeloma pošljejo prvi opomin, potem pa v treh do šestih 
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mesecih dobijo odločbo sodišča za izterjavo dolgov in pregon 
odgovornih oseb. Stečaj je neizogiben po najpozneje šestih do 
12 mesecih. 
Avstrija ima to zelo avtomatizirano. Lahko si nakopljete težave, 
če plačate napačen znesek in ste jim dolžni denimo 0,01 evra, 
saj vas ne bodo pustili pri miru, dokler ne plačate. V Avstriji 
socialne prispevke sicer nakazujejo zdravstvenim 
zavarovalnicam in tako tudi ni nekega centralnega sistema, iz 
katerega bi bilo razvidno, koliko podjetja dolgujejo. 
Kar zadeva davčno upravo oziroma Finanzamt, pa je Avstrija 
solidno prijazna. Zaradi tisoč evrov vas ne bodo poslali kar 
takoj v stečaj, ni pa dobro, da ste jim dolžni. Odvisno je, za 
kakšne davke gre, ter kakšne so višine neplačanih obveznosti. 
Velja pa, da se z davčno upravo v Avstriji da pogovarjati. Če 
ima podjetje težave in ne more odvesti davkov zaradi 
likvidnostnih težav, dobi denimo možnosti obročnega odplačila. 
 
 
INŠPEKTORJI STROŽJE NAD KRŠITELJE PRI 
UPORABI VEZANIH KNJIG RAČUNOV 
 
Na FURS-u ponovno opozarjajo na nove predpise na področju 
gotovinskega poslovanja. Zavezanci, ki izdajajo račune pri 
gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega 
programa oz. elektronske naprave, morajo namreč od januarja 
izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Inšpektorji 
so doslej kršitelje opozarjali, zdaj pa bodo strožji. 
Kot so sporočil iz Finančne uprave RS (Furs), so v zadnjih 
tednih zelo podrobno spremljali uporabo vezanih knjig 
računov. Opravili so 1100 preventivnih obiskov pri zavezancih 
in ugotovili, da jih kljub ustrezni dostopnosti vezanih knjig 
računov in intenzivnem informiranju približno šest odstotkov 
računov ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo. 
Ti zavezanci račune izdajajo iz vezanih knjig računov, ki 
predhodno niso potrjene pri Fursu, račune izdajajo v obliki, ki 
ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa jih sploh ne izdajajo. 
Medtem ko so inšpektorji v preteklih tednih kršitelje predvsem 
opozarjali na nepravilnosti, pa bodo v prihodnje za omenjene 
kršitve izvajali tudi prekrškovne postopke. Nepravilnosti pri 

uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot posebno 
hud davčni prekršek, globe se gibljejo od 20.000-250.000 EUR. 
Potrošnike pa pozivajo, naj za vsako blago ali storitev 
zahtevajo in vzamejo račun, fotografijo računa lahko pošljejo 
tudi na Furs. Na portalu eDavki je na voljo tudi aplikacija, ki 
potrošnikom omogoča preverjanje, ali je bil račun iz vezane 
knjige računov pred uporabo dejansko potrjen. 
Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez 
uporabe ustreznega računalniškega programa oz. elektronske 
naprave, morajo izdajati račune iz posebne vezane knjige 
računov, predhodno potrjene pri Fursu, od letošnjega 31. 
januarja. Do prejšnjega tedna je to storilo 23.714 zavezancev, 
ki so skupaj potrdili 49.311 vezanih knjig računov. 
 
Vezane knjige računov lahko kupite pri pooblaščenih 
prodajalcih, eden od založnikov pa je tudi OZS, zato lahko 
vezane knjige računov kupite tudi na naši zbornici v Škofji Loki. 
Cena je za člane zbornice nižja, kot je na trgu, in sicer znaša 4 
EUR/knjigo (z DDV), za vse ostale pa 5,49 EUR/knjigo (z DDV). 
 
 
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. 

 
 
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 
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, 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 

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 
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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 800 izvodov 

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! 
 
VABILO NA IZLETE 
1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj organizira izlet za člane Gorenjskih območnih obrtno-podjetniških zbornic. Izlet bo 

potekal od 6. do 9. junija v Južno Srbijo (Đavolja Varoš in Šarganska osmica). Cena za člane znaša 305 EUR, za nečlane 345 
EUR (ob udeležbi 45 oseb). Rok za prijavo je 15. maj. Prijave sprejema Potovalna agencija Alpetour v vseh svojih izpostavah. 
Podrobnejši program izleta in dodatne informacije dobite na naši zbornici v Škofji Loki. 

2. Kompas d.d., kot partner kartice Mozaik Podjetnih, za člane zbornice organizira 5-dnevni izlet z obiskom Skandinavskih 
prestolnic  - od Osla do Helsinkov. Odhod bo 25.  junija iz Ljubljane. Program in dodatne informacije dobite v pisarni zbornice v 
Škofji Loki. 

 
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 APRIL 2015 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 

EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR  
 

  

54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 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% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 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. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 330,15 2.059,31

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih -April  2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.540,25 EUR*
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9. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM 2015 
PRIJAVNICA ZA PODJETNIŠKO TRŽNICO 

(sobota, 23. maj 2015) 
 
Podatki o podjetju/razstavljavcu: 
 
Naziv: _____________________________________________________________________________ 

Ime in priimek odgovorne oz. kontaktne osebe: ____________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________________ 

tel.:  ____________________________   e-pošta: ____________________________________ 

V kolikor boste potrebovali dostop do stojnice z osebnim vozilom, vpišite njegovo 

registrsko številko: _______________________ 

 
Na Podjetniški tržnici, ki bo potekala v soboto, 23.5.2015, v Škofji Loki, bom (ustrezno obkrožite): 
 
a) predstavil izdelke/storitve (npr. letaki, razstava izdelkov) 

b) prodajal izdelke/storitve 

c) pripravil praktični prikaz dejavnosti (kakšen? _________________________________) 

 

Potrebujem električni priključek:  da  ne 

Želim tudi javno kratko predstavitev svoje dejavnosti na osrednjem odru (čas predstavitve je omejen 

na 5 minut) (ustrezno obkrožite):               da  ne 

 
Splošni pogoji: 
1. Pravico prijave za sodelovanje na Podjetniški tržnici imajo podjetja in samostojni podjetniki, ki 

imajo sedež na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 
2. Pravico prijave na sodelovanje imajo tudi člani OOZ Škofja Loka s sedežem obratovalnice izven  

območja UE Škofja Loka. 
3. Organizatorja si pridržujeta pravico do razporeda stojnic.  
4. Število stojnic je omejeno, upošteva se vrstni red prispelih prijav. 
5. Pisna odjava sodelovanja na tržnici s strani razstavljavca je možna najkasneje do 15.5.2015. 
6. Napise za na stojnice pripravita organizatorja. 
 

S podpisom prijave sprejemam zgoraj navedene splošne pogoje! 
 

Žig in podpis:__________________________________
 
 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov enega od organizatorjev: 
1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, faks: 04 50 

60 202, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net  
2. Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, faks: 04 620 22 00, e-

pošta: jana.sifrar@ra-sora.si 
    


