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POZOR! PLAČEVANJE ČLANARINE!!! 
 
V mesecu maju 2015 je OZS začela s pošiljanjem mesečnih računov za članarino skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave 
dela in postopkov priprave in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije.  
Prejeli smo več telefonskih klicev s strani članov, da računov niso prejeli, zato vas prosimo, da nam v primeru 
manjkajočega računa to sporočite in OZS vam bo poslala prepis. MOREBITNO STANJE DOLGA JE VSAKOKRAT 
NAVEDENO TUDI NA RAČUNU ZA ČLANARINO! PREVERITE PREJETE RAČUNE! 
 
 
 
 

37. OBRTNIŠKI PLES (Rok za prijavo: 25.11.2015) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa zase in se udeležite družabnega srečanja s plesom, ki ga za 
svoje člane organiziramo že 37. leto. Tokrat se bomo družili v soboto, 28. novembra, s 
pričetkom ob 19. uri na Dvoru Jezeršek, Zg. Brnik 63, Cerklje na Gorenjskem. 
 
Za našo zabavo bo skrbel ansambel DOR MA CAJT. 
 
So mlad kvintet s pevko, ki prihaja iz okolice Škofje Loke (Selška dolina). Kot kvintet seveda najraje 
preigravajo Avsenikove skladbe, blizu so jim tudi Štirje kovači. Za popestritev "frajtonerico" v roke vzame 
njihova pevka Brigita, da zaigrajo tudi originalne Slakove s 4-glasnim moškim petjem, Miheličeve ter novejše 
uspešnice Gadov, Modrijanov itd. Ustvarjajo lastne skladbe in jim skušajo dati njihovo razpoznavno noto. 

Njihova polka »Ko se luč ugasne« je postala naj polka Gorenca 2014 po izboru poslušalcev radia Gorenc. Seveda igrajo tudi zabavno 
glasbo (www. http://www.dormacajt.si/). 
 
Za vaš prispevek, ki znaša 30 EUR na osebo, boste prejeli večerjo (predjed, glavna jed, solata, sladica in manjši obrok 
po polnoči). Pijača v ceno ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam. OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva 
na trgu, krila stroške aperitiva ob prihodu ter celotnega zabavnega programa. 
 
Prijave z vplačilom 30 EUR na osebo sprejemamo v pisarni zbornice do 25.11.2015 oz. do zasedbe mest. Zaradi 
prostorske omejitve vas prosimo, da pohitite s prijavo. 
 
Po napornem delu si privoščite zabavo in sprostitev v veseli družbi. Pridite, zagotovo bo veselo! 
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: KAKO S ČIM MANJ 
STROŠKI DELNO ALI V CELOTI 
PREOBLIKOVATI S.P. V D.O.O., 
PREDNOSTI IN SLABOSTI 
(ponedeljek, 16.11.2015, od 16.-
19. ure) 

 
Vabljeni na seminar, v sklopu katerega vam bomo predstavili 
različne praktične možnosti preoblikovanja samostojnega 
podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo in vas seznanili z 
možnostjo boljše zaščite samostojnih podjetnikov pred 
tveganji zaradi poslovnega jamstva s celotnim 
premoženjem. Predstavili vam bomo prednosti in slabosti 
posameznih načinov preoblikovanja in dobre primere 
preoblikovanih podjetij, ki imajo pozitivne izkušnje s 
preoblikovanjem.  
 
Seminar bo potekal v ponedeljek, 16. novembra 2015, od 
16. do predvidoma 19. ure v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Program seminarja: 
1. Prednosti in slabosti prenosa podjetja na s.p. ali d.o.o. 
2. Kdaj se odločiti za preoblikovanje s.p. v d.o.o. 
3. Univerzalno pravno nasledstvo 
4. Pogoji za preoblikovanje 
5. Postopen ali delni prenos dejavnosti s.p. na d.o.o. 
6. Pogoji za davčno nevtralen način preoblikovanja 
7. Primeri dobrih praks 
8. Vprašanja in odgovori  
 
Predaval bo Iztok Mohorič, svetovalec – specialist za davčne 
zadeve pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). 
Vso svojo poklicno kariero se ukvarja z davki, in sicer od 
pravnega svetovalca in davčnega inšpektorja pri nekdanjem 
DURS do specialista za davčne zadeve v OZS.  Kot predstavnik 
OZS sodeluje pri nastajanju davčne zakonodaje oz. predlogih 
za njeno spremembo, pripravi pogodb o prenosih podjetja in 
statusnih preoblikovanjih ter zastopa člane OZS v davčnih 
inšpekcijskih postopkih. 
 
Seminar je namenjen vsem samostojnim podjetnikom, ki se 
počutijo zaradi jamstva s celotnim osebnim premoženjem 
nelagodno in bi radi zaradi tega nekaj spremenili. Namenjen je 
tudi vsem, ki razmišljajo o vstopu družinskih članov v 
dejavnosti, njihovim računovodjem, davčnim in poslovnim 
svetovalcem ter vsem ostalim, ki jih ta tematika zanima. 
 
Kotizacija: za člane brezplačno, za ostale 50 EUR z 
vključenim DDV. 
Rok za prijavo: 13.11.2015 oz. do zasedbe mest. 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
Brezplačno predavanje: MEDGENERACIJSKE RAZLIKE 
NA DELOVNEM MESTU – PREDNOST ALI OVIRA? 
(sreda, 11.11.2015, ob 16. uri) 
 
Zdi se, da medgeneracijske razlike še nikdar niso bile tako 
velike kot so v današnjem času, trend nenehnega spreminjanja 
in prilagajanja pa postavlja še večji izziv sodelovanju med 

generacijami. Generacijo »baby boom«, ki se počasi upokojuje, 
zamenjujeta generaciji X in Y s povsem različnimi vrednotami, 
cilji in posledično načinom delovanja na delovnem mestu, kar 
lahko nemalokrat povzroči konflikte. Razumevanje in 
upoštevanje drugačnih značilnosti različnih generacij 
je temelj pravilnih poslovnih in kadrovskih odločitev. 
Kakšne so torej značilnosti pripadnikov posameznih generacij, 
kako premostiti razlike, da bo sodelovanje čim bolj uspešno in 
na kakšen način dobro motivirati zaposlene? 
 
Odgovore boste izvedeli na brezplačnem predavanju, ki ga 
organizira Razvojna agencija Sora. Predavanje bo potekalo v 
sredo, 11. novembra 2015, od 16. do predvidoma 19.15 
ure v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, 
Škofja Loka.  
 
Na predavanju boste izvedeli več o: 
− razlikah med generacijami,  
− različnosti vrednostnih sistemov,  
− vplivih predsodkov in stališč na naše vedenje,  
− nastanku in reševanju konfliktov,  
− meji med poslovnim in osebnim odnosom,  
− združevanju različnosti kot prednosti kolektiva,  
− spoštovanju in osebni odgovornosti v odnosu do drugih 

ljudi, 
− socialnih veščinah za premagovanje ovir v medsebojnih 

odnosih.  
 
Dogodek bo vodila Damjana Šmid, profesorica socialne 
pedagogike, s certifikatom RT, ki že več kot petindvajset let 
dela na področju vzgoje in medsebojnih odnosov. Že petnajsto 
leto vodi zasebni vzgojno-izobraževalni Zavod Modrin. Vodi 
izobraževanja za kolektive v podjetjih, ustanovah, zavodih, 
domovih, v šolah in drugje.  Predava o medsebojnih odnosih, 
komunikaciji, premagovanju stresa, o osebni odgovornosti na 
delovnem mestu, o različnosti karakterjev, o sodelovanju in 
povezovanju v podjetjih. Sodeluje z medgeneracijskimi centri, 
z društvi in s podjetji, ki pridobivajo različne certifikate. Kot 
podjetnica se zaveda možnosti izbire, ki jo imamo in pomen 
odločitev, ki jih sprejemamo.  
Verjame v vseživljenjsko učenje in se veseli novih izzivov, ki jih 
doživlja tako v poklicnem kot zasebnem življenju.  
 
Kotizacija: brezplačno! Ceno predavanja krijejo občine 
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.  
Rok za prijavo: 10.11.2015 oz. do zasedbe mest. 
Prijave: Razvojna agencija Sora, telefon 04 50 60 220, e-
pošta info@ra-sora.si.  
 
 
Seminar: REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po 
programu za leto 2015!) (sobota, 14.11.2015, ob 9. uri) 
 
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.  
V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije smo 
usposabljanje po programu iz letošnjega leta že izvedli v 
mesecu aprilu, zaradi velikega povpraševanja pa smo razpisali 
dodaten termin. Seminar po programu usposabljanja iz 
leta 2015 bo tako potekal v soboto, 14. novembra 
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2015, s pričetkom ob 9. uri do predvidoma 15. ure v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
Kotizacija: 
− 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). 
Rok za prijavo: 10.11.2015 oz. do zasedbe mest 
(število je omejeno!). 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net 

 
 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM - rok za prijavo podaljšan do 12.11.2015! 
 
Že v prejšnjem Informatorju smo vas povabili k prijavi vaših 
otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2007 do 
2014) na srečanje z Božičkom in ogled predstave.  
Vse, ki prijave še niste oddali, prosimo, da nam imena otrok 
skupaj z njihovo starostjo sporočite na prijavnici, ki jo dobite 
na naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si). Za obdaritev 
otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. Zadnji rok za prijavo 
je 12.11.2015! Po tem datumu prijav žal ne bomo 
mogli več sprejemati!   

Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših 
zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja 
Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate 
sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka 
prispevati sami. Izpolnjeno prijavnico prav tako pošljite na naš 
naslov do 12.11.2015. Za strošek vam bomo izstavili račun.  
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s 
posebno pošto v začetku decembra! 

 
IŠČETE POSLOVNO DARILO? 

 
Bliža se čas obdarovanj, ki je eden prijetnejših načinov izkazovanja pozornosti med ljudmi. Člani Sekcije DUO pri OOZ Škofja Loka so se 
odločili, da pripravijo nabor izdelkov, ki so primerni za poslovna darila. 
Izdelki so kakovostni in predstavljajo presek med tradicijo in sodobnostjo. S poslovnimi darili lahko svojim poslovnim partnerjem 
izkažete spoštovanje in jim hkrati predstavite Škofjeloško območje – polno podjetniških idej, uspehov in ustvarjalnosti. 
Ponujajo nabor nekaterih unikatnih izdelkov v nizu naše rokodelske ustvarjalnosti. Izdelke si lahko ogledate v Rokodelskem centru DUO 
Škofja Loka na Mestnem trgu v Škofji Loki, razstavljeni pa so tudi v vitrinah Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka na 
Spodnjem trgu 2 v Škofji Loki. Vsi rokodelci so imetniki certifikata Rokodelstvo Ar&Craft Slovenije. 
Nabor izdelkov so pripravili z mislijo na različne želje glede poslovnih daril – tako cenovno, cene izdelkov se gibljejo med 3,00 in 
90,00€, kot oblikovno, zajemamo najrazličnejše materiale in rokodelske tehnike izdelave. Upamo, da vsak najde izdelek, ki ga bo s 
ponosom podaril poslovnim partnerjem. 
Seznam sodelujočih rokodelcev skupaj z izdelki, ki jih ponujajo in cenami, najdete na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si! 

 
AKTULANO - DAVČNE BLAGAJNE 

 
Z 2. januarjem 2016 bo potrebno davčno potrditi vsak izdani gotovinski račun, pri čemer se kot gotovina po 
novi zakonodaji šteje praktično vse, kar ni nakazilo iz enega transakcijskega računa na drugega. 
 
KAKŠEN JE POSTOPEK? 
1. Pridobiti boste morali 

namensko digitalno potrdilo 
za davčnega zavezanca.  

2. Popisati in označiti boste 
morali davčne blagajne in 
poslovne prostore. Podatki o 

poslovnih prostorih bodo morali vsebovati podatke o 
davčni številki zavezanca, oznako prostora, identifikacijsko 
oznako stavbe iz Registra nepremičnin, vrsto premičnega 
poslovnega prostora oziroma naslov, če gre za nepremični 
objekt, podatek o proizvajalcu uporabljene programske 
opreme za izdajanje računov ter datum začetka veljavnosti 
podatkov. Davčne blagajne bodo morale biti označene z 
oznako elektronske naprave in oznako prostora. 

3. V program za davčno potrjevanje računov (davčno 
blagajno) boste morali vnesti davčne številke zaposlenih, 
ki bodo izdajali račune ter jim določiti identifikacijske 
oznake. Na računu namreč ne bo vidna davčna številka 
fizičnih oseb, ki bodo izdajale račune, vidna pa bo 
identifikacijska oznaka. 

4. Sprejeti boste morali interni akt. Sprejeti ga morate 
preden pričnete izdajati davčno potrjene račune, vendar 
ga ni potrebno posredovati na Furs. 

5. Podatke o poslovnih prostorih, oznaki davčnih blagajn in 
fizičnih osebah, ki bodo izdajale račune, boste morali pred 
prvo izdajo davčno potrjenega računa posredovati v 
potrditev na FURS. 

6. Na vidno mesto v poslovnem prostoru boste morali 
nalepiti obvestilo za vaše stranke, da morajo vzeti in 
zadržati račun do izhoda iz poslovalnice. 

 
NAMENSKO DIGITALNO POTRDILO 
Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec 
potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 
11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti 
zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za 
pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga 
drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne 
blagajne).  
Podelitev pooblastila 
Postopek je preprost. Na spletnih straneh  eDavki ali Finančne 
uprave RS natisnete obrazec, ki se imenuje »Obrazec za 
dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga 
izpolnite (določite pooblaščenca) in ga pošljete na finančni 
urad, kjer imate registrirano podjetje ali dejavnost. 
Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne 
blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega 
potrdila in ga tudi prevzel. Kot pomoč pri izpolnjevanju obrazca 
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je FURS pripravil tudi primer oziroma vzorec izpolnjenega 
obrazca.  
Kaj, če že imate pooblaščenca za poslovanje prek 
sistema eDavki? 
V tem primeru je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že 
bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje 
tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na 
pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da 
vam ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila.  
Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega 
digitalnega potrdila? 
1. Od 15. 11. 2015 dalje boste prek portala eDavki vložili 

Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za 
izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo 
imenoval DPR-PridobitevDP.  

2. Po vložitvi zahtevka  boste sami oziroma vaš pooblaščenec 
na osebni del portala eDavki  prejel  referenčno številko in 
geslo za prevzem namenskega certifikata. 

3. Prejeto referenčno številko in geslo boste vi ali vaš 
pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem 
namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU 
(tega portala trenutno še ni!). 

4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal 
MJU boste vi ali vaš pooblaščenec na tem istem portalu 
prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke. 

5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) boste sami ali pa 
ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program 
davčne blagajne ali v mini blagajno.   

Za tehnično pomoč lahko pokličete na telefonsko številko (05) 
2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure 
ali pa pošljejo e-pošto: sd.fu@gov.si. 
 
INTERNI AKT 
Ne glede na izbiro načina potrjevanja bomo morali vsi dopolniti 
interni akt, v katerem bomo popisali ter dodelili oznake 
poslovnim prostorom, v katerih poteka gotovinska prodaja. Za 
vsak poslovni prostor bomo določili način izdaje in potrjevanja 
računov (davčna blagajna ali vezana knjiga) ter predpisali 
pravila za številčenje računov. Interni akt moramo sprejeti 
pred začetkom izdajanja računov in ga predložiti na zahtevo 
davčnega organa v primeru postopka nadzora. OZS je 
pripravila osnutek internega akta, ki ga člani zbornice 
dobijo brezplačno na OOZ Škofja Loka!  
 
POSTOPEK IZDAJE RAČUNA PREKO DAVČNE BLAGAJNE 
Davčna blagajna je program za izdajo gotovinskih računov, 
nameščen na elektronski napravi, ki ima dostop do interneta. 
Za blagajnika se izdaja računa ne bo bistveno spremenila, saj 
bo davčna blagajna pošiljanje, preverjanje in potrjevanje 
opravila sama, v ozadju: 
1. Blagajnik bo, kot do sedaj, pripravil račun ter izbral 

način plačila. Ob zaključku računa sedaj program račun 
potrdi in ga natisne. Program, ki bo deloval kot davčna 
blagajna, pa bo v trenutku zaključka poslal podatke o 
računu v FURS-ov informacijski sistem, za kar bo 
potrebno nameščeno namensko digitalno potrdilo. 

2. Ta bo podatke preveril in davčni blagajni poslal nazaj 
enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR), ki 
velja kot potrdilo, da je bil račun potrjen. Davčna blagajna 
bo nato natisnila račun, ki bo vključeval tudi omenjeno 
oznako. Postopek potrjevanja naj bi trajal manj kot dve 
sekundi. 

3. Če zaradi katerega koli razloga davčna blagajna v času 
izdaje računa ne bo mogla vzpostaviti povezave s 
FURS-ovim informacijskim sistemom (na primer začasno 
pade internetna povezava), bo davčna blagajna izdala 
račun brez EOR oznake. V teh primerih moramo račun 
naknadno potrditi v dveh delovnih dneh. Načeloma 

bo za to poskrbela davčna blagajna, ki bo v določenih 
intervalih preverjala, če je kak račun ostal nepotrjen in ga 
poslala v potrjevanje na FURS. Odgovornost pa je 
vseeno na strani zavezancev – če na primer ni 
internetne povezave, davčna blagajna ne bo mogla 
posredovati podatkov. 

Nekatere davčne blagajne bodo imele tudi možnost povezave z 
računovodstvom. V tem primeru se bodo podatki, ki jih enkrat 
vpišemo za izdajo računa, prenesli tako v sistem FURS kot tudi 
v računovodstvo brez dodatnega pretipkavanja 
Do 31.12.2017 bomo imeli za potrjevanje računov dve 
možnosti: 
− Izdaja računov preko davčne blagajne s sprotnim 

potrjevanjem ali 
− Uporaba vezane knjige računov in naknadno potrjevanje 

računov. 
 
UPORABA VEZANE KNJIGE IN POTRJEVANJE RAČUNOV 
V prehodnem obdobju lahko še vedno izdajamo račune s 
pomočjo vezane knjige računov, po 1. januarju 2018 pa bomo 
morali vsi uporabljati elektronske naprave. 
Vezane knjige bomo morali, kot do sedaj, pred izdajo potrditi 
na FURS-u, nato pa bomo račune pisali na roko. Od tu 
naprej pa nas čaka precej birokracije, zato je ta način 
primeren le za zelo majhno število računov. 
Vsak posamezni račun bomo morali naknadno prepisati v 
FURS-ov spletni sistem Mini blagajna in ga potrditi. To 
pomeni, da bomo za to potrebovali elektronsko napravo z 
dostopom do interneta. Potrebovali bomo tudi namensko 
digitalno potrdilo. Zagrožene kazni so ogromne, zato bo 
naša skrb, da resnično vsak izdani račun v roku 10 dni od 
izdaje naknadno potrdimo. 
Poleg pisanja računov na roke in prepisovanja v FURS-ov 
sistem bo podatke o računih potrebno še enkrat vnesti tudi v 
računovodstvu. 
 

 
IZBOR PONUDNIKA ELEKTRONSKE DAVČNE BLAGAJNE  
Vsi, ki ste zavezanci za uporabo davčnih blagajn in v 
prehodnem obdobju ne nameravate več uporabljati vezane 
knjige računov, boste morali izbrati tudi ponudnika opreme za 
davčno potrjevanje računov oziroma elektronsko davčno 
blagajno, ki je najprimernejša za vaš posel. 
V preteklih dneh smo dobili kar nekaj vprašanj na temo 
partnerjev Mozaika podjetnih, ki našim članom nudijo 
ugodnejše pogoje nakupa t.i. davčnih blagajn. 
Da vam bi poenostavili iskanje, je OZS na povezavi 
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji kreirala posebno 
kategorijo, ki vam s pomočjo iskalnika in vnesene besede 
DAVČNE izlušči aktualno ponudbo partnerjev davčnih 
blagajn. 
Ker večina ponudnikov davčnih blagajn trenutno nudi še 
brezplačno uporabo in testiranje funkcionalnosti njihovih 
rešitev, smo prepričani, da se bo ponudba tudi preko Mozaika 
še nekoliko spremenila. Prav tako bo OZS dodajala partnerje in 
bogatila ponudbo ugodnosti za člane OZS tudi v bodoče, zato 
dnevno spremljajte ugodnosti na spletni strani 
mozaikpodjetnih.si. 
 
Že imate blagajno? 
Najprej preverite, ali vaš ponudnik programske opreme za 
blagajno oziroma izdajanje računov pripravlja nadgradnjo 
programa v skladu z zahtevami Zakona o davčnem potrjevanju 
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računov. Če vaša vzdrževalna pogodba vključuje dopolnitve 
programa zaradi prilagoditve zakonskim spremembam, z 
nadgradnjo predvidoma ne boste imeli dodatnih stroškov. 
Elektronskih naprav vam v tem primeru ni potrebno zamenjati. 

Ponudnik programske opreme vam mora namestiti nadgradnjo, 
ki ne bo omogočala izdaje nepotrjenih ali nepravilno potrjenih 
računov in bo morala evidentirati vse izpise kopij računov. 

 
POTREBUJETE VEZANE KNJIGE 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). 
 
 

ODGOVORI NA NEKATERA VPRAŠANJA GLEDE POSLOVANJA Z GOTOVINO  
 
Božena Macarol, strokovna svetovalka – specialistka za 
davčne zadeve in računovodstvo pri OZS, je pripravila 
odgovore na nekatera vprašanja, povezana s poslovanjem z 
gotovino.  
 
1. Ali je delavec sedaj ali v bodoče (ko bodo davčne 
blagajne) kakorkoli odgovoren, če ne izda računa? 
 
Že sedaj je davčni zavezanec oziroma njegov delavec po 
njegovem nalogu  po 81. členu ZDDV-1 dolžan izstaviti račun, 
odgovornost pa bo še vedno na delodajalcu, če je ne bo v 
pogodbi o zaposlitvi ali na drug pravno veljaven način prenesel 
na delavca. Več o tem, kaj pomeni ločena odgovornost 
podjetja samostojnega podjetnika in njegove odgovorne osebe 
bo pokazala sodna praksa. Do sedaj namreč še nismo imeli v 
prekrškovnih in kazenskih določbah takšne rešitve, pač pa je 
samostojni podjetnik odgovarjal le v imenu svojega podjetja 
(ni bilo dvojnih sankcij za podjetje in za odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika). 
 
2. Ali je delavec sedaj ali v bodoče (ko bodo davčne 
blagajne) kakorkoli odgovoren, če se zmoti pri 
poslovanju z denarjem  - če vrne premalo/preveč 
denarja? 
 
Če v internem aktu o blagajniškem poslovanju ali v drugem 
aktu - na primer pogodbi o zaposlitvi določite, da je delavec 
odgovorna oseba za blagajniške viške in primanjkljaje, bo 
moral delavec primanjkljaje pokriti, od viškov pa bo potrebno 
obračunati DDV (ZDDV-1= kadar je plačilo večje od zneska 
računov, se DDV obračuna od prejetega zneska plačil po 
predpisani stopnji DDV). 
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov sicer ne določa 
kazenskih sankcij za denarne presežke v blagajni, vendar pa 
lahko davčni inšpektor na podlagi presežkov sklepa, da ni bil 
izdan oziroma potrjen račun. Na podlagi tega se lahko sklicuje 
na 18. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov in izda 
sklep o sankciji za podjetje in za odgovorno osebo, če 

podjetnik lahko dokaže, da je s pogodbo o zaposlitvi ali z 
drugo pogodbo prenesel odgovornost na drugo osebo. 
 
3. Ali  ima lahko družba z omejeno odgovornostjo več 
direktorjev za posamezna področja poslovanja (tudi za 
trženje in gotovinsko poslovanje), ki so kot poslovodje 
vpisani v sodni register? Kako je v tem primeru z 
odgovornostjo za pravilno zaračunavanje gotovinskega 
prometa? 
 
Gospodarska družba (vključno z d.o.o.-jem) ima lahko več 
odgovornih oseb - direktorjev, ki so vpisani v sodni register.  V 
statutu je določen način razdelitve odgovornosti direktorjev za 
posamezna področja, vključno s področjem, kjer zaposleni 
ravnajo z gotovinskim prometom. Kot rečeno, bi se s pogodbo 
o zaposlitvi lahko prenesla odgovornost na zaposlene, ki bi 
nato neposredno odgovarjali za storjeni prekršek. Več na to 
temo pa bo pokazala sodna praksa. 
 
POVZETEK: 
Temeljno pravilo na podlagi vseh zakonov, ki opredeljujejo 
odgovornost nosilca dejavnosti ali direktorja družbe je, da je 
navzven praviloma vedno odgovoren direktor oz. nosilec 
dejavnosti, ne pa njegovi delavci. Delavec je lahko le zadolžen 
za določena dejanja po pisnih navodilih in nalogu delodajalca - 
praviloma pa v pogodbi o zaposlitvi. Če ne ravna v skladu z 
navodili, ima delodajalec možnost uvedbe sankcij na podlagi 
delovnopravne zakonodaje ali terjati odškodnino 
Zato je v sistemu davčnega potrjevanja računov še toliko bolj 
pomembno, da so vsi zaposleni, ki bodo izstavljali račune 
primerno izobraženi in pisno seznanjeni z morebitnimi 
posledicami, ki bi jih lahko doletele, če ne bodo korektno 
opravljali svojega dela (kazen, opomin, odpoved, 
odškodnina...) in v skladu s tem ustrezno urejeno pogodbo o 
zaposlitvi glede njihove odgovornosti. Glede dejanske osebne 
neposredne odgovornosti delavca pa bo več pokazala tudi 
sodna praksa. Priporočamo, da se glede zaščite pred 
nevestnimi delavci pogovorite tudi s pravnikom s področja 
delovnih razmerij. 

 
 
OBVESTILA SEKCIJ 
 
SEKCIJA GOSTINCEV – strokovno srečanje v Portorožu 
 
Vabimo vas na tradicionalno Strokovno srečanje gostincev, ki 
bo v torek, 17.11.2015, v Avditoriju Portorož.  
Že v ponedeljek 16.11.2015 zvečer ob 18. uri ste gostinci 
vabljeni, da se udeležite večerje  z Janezom Bratovžem in Almo 
Rekić v Gostilni Tomi v Portorožu.  
Dopoldan, 17.11.2015, bo v Avditoriju Portorož osrednja tema 
- predavanje z naslovom »Davčne blagajne v praksi in 
problematika pri nadzoru gostincev« z Iztokom Mohoričem in 

predstavniki FURS. Dopoldanski program bo zaključen s 
predstavitvijo ugodnosti, ki jih članom nudijo partnerji kartice 
Mozaik podjetnih. 
Letos bo v okviru srečanja potekala tudi dobrodelna akcija 
»Gostincu v nesreči«. Akcija bo zaključena popoldan z 
žrebanjem simboličnih nagrad donatorjem.  
V preddverju Avditorija se bodo predstavili različni razstavljavci 
in pokrovitelji srečanja ter generalni pokrovitelj srečanja POS 
Elektronček. V preddverju bo potekal tudi zanimiv prikaz 
mešanja koktajlov in zimskih napitkov. 
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V popoldanskem delu bo potekala kratka delavnica »Kako biti 
uspešen v gostinstvu s Smiljanom Morijem«. Prof. dr. Janez 
Bogataj bo nato vodil okroglo mizo z naslovom »Tradicija z 
novimi trendi v gostinstvu in turizmu« s posebnimi gosti. Poleg 
tradicije bodo predstavljeni novi trendi v gostinstvu: Teden 
restavracij, Odprta kuhna, Regijski svet malih hotelov iz 
Maribora, Truck food. 
V večernih urah bo potekala slovesna podelitev nagrad za 
kakovost gostinske ponudbe in jubileje v poslovanju, ki jih 
podeljuje Sekcija za gostinstvo in turizem. Udeleženci bodo že 
tradicionalno zaključili druženje na večerji v Gostilni Tomi. 
Večerjo bodo pripravili kuharji iz Slovenske mladinske kuharske 
reprezentance. 
Celoten program in spletna prijavnica sta objavljena na spletni 
strani OZS (rubrika Dogodki). 
 
PLASTIČARJI IN KOVINARJI – poslovno srečanje 
 
Obveščamo vas, da OZS v okviru Evropske podjetniške mreže 
EEN in v sodelovanju z ostalimi partnerji, organizira poslovno 
srečanje slovenskih in avstrijskih podjetij, ki delujejo 
na področju kovinske, kovinsko predelovalne in 
plastično predelovalne industrije. 
 
Srečanje bo potekalo v torek, 24. novembra 2015, v Celju 
(Celjski sejem, dvorana Celjanka). Zainteresirana podjetja 
vabimo, da se udeležijo srečanja in izkoristijo priložnost, da 
navežejo nove poslovne kontakte s podjetji iz Avstrije.  
Na dogodek se prijavite preko spletne povezave www.ozs.si 
(rubrika Dogodki) 
Udeležba na srečanju je za člane OZS brezplačna. Prijave so 
možne do četrtka, 12.11.2015. 
 
SEKCIJA PREVOZNIKOV 
 
1. VABILO NA SREČANJE 
OOZ Logatec pripravlja regijsko strokovno srečanje 
Sekcije za promet, ki bo v sredo, 18. novembra 2015, od 
17. do 20.30 ure. 
Glede na lokacijo dogodka ste vabljeni tudi člani OOZ Škofja 
Loka, predvsem tisti, ki se ukvarjate s tovornim oziroma 
potniškim prometom. Kotizacija je znižana na samo 19,90 EUR 
za člane OZS. 
Na strokovnem srečanju boste izvedeli veliko koristnih vsebin s 
področij: 

(1) aktualnosti na področju dejavnosti Sekcije za promet,  
(2) novostih zakona o zaposlovanju in delu tujcev – posebej 
aktualnosti za prevoznike in  
(3) zanimivo predavanje na temo odgovornosti pravnih oseb za 
prekrške v cestnem prometu (kar je vedno pereča tema med 
prevozniki). 
Celotno vabilo objavljamo na naši spletni strani! 
 
2. IZDAJA IZKAZNIC O VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJAH 
IN KARTIC VOZNIKA ZA DIGITALNI TAHOGRAF  
Kot veste se je s 1.9.2015 začel uporabljati novi Zakon o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je botroval k 
temu, da so se podaljšali postopki izdaje izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni tahograf. 
Na pobudo OZS je pristojno ministrstvo za promet Upravnim 
enotam poslalo dopis v zvezi z izdajo izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah (izkaznica na kateri je vpisana veljavnost kode 
"95"). Iz obvestila sledi, da UE sprejmejo vloge za izdajo 
izkaznic o vozniških kvalifikacijah za tujce iz tretjih držav  in 
izkaznice pošljejo v izdelavo TAKOJ, ko od Zavoda RS za 
zaposlovanje dobijo SOGLASJE za delo, če seveda ne obstajajo 
drugi zadržki za izdajo enotnega dovoljenja. 
Pridobitev potrdila, ki ga izda UE, ko za določeno osebo pridobi 
soglasje Zavoda RS za zaposlovanje, na katerem je razviden 
datum veljavnosti dovoljenja za delo, prav tako zadostuje za 
postopek pridobitve kartice voznika za digitalni tahograf.  
 
SEKCIJA GRADBENIKOV 
 
Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno za 
prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, opažajo, da 
nekatere organizacije, ki se ukvarjajo s strokovnim 
izobraževanjem, oglašujejo seminarje, na katerih naj bi bile 
predstavljene novosti, ki jih prinaša novi Zakon o graditvi 
objektov. Iz opisa teh seminarjev je moč sklepati, da se 
predstavitev novosti nanaša na rešitve gradbenega zakona, ki 
je šele v fazi internega delovnega osnutka in še ni bil javno 
objavljen, saj delo znotraj delovnih skupin še poteka in še ni v 
celoti zaključeno.  
MOP meni, da je razpisovanje seminarjev na to temo 
preuranjeno in zavajajoče do potencialnih udeležencev, 
obenem pa prejudicira rešitve, ki še niso bile niti predmet 
javne razprave niti vladne procedure, kaj šele postopka 
sprejemanja in potrjevanja v Državnem zboru RS. 

  
 
 
OZS ne odstopa od svojih zahtev glede ureditve statusa upokojenih s.p. 
 
Ministrstvo je v oktobru predstavilo nov predlog, po katerem bi lahko svojo dejavnost nadaljevali le tisti samostojni podjetniki, in imeli 
hkrati tudi polno pokojnino, ki bi izpolnili oba pogoja (starostno dopolnili 63 let in imeli 40 let efektivne delovne dobe). Poleg tega pa bi 
morali zaposlovati vsaj 1 osebo za nedoločen čas ter dejavnost opravljati najmanj 1 leto pred upokojitvijo, hkrati pa imeti plačane vse 
davke in prispevke. V primeru, da je oseba samozaposlena, pa bi morala izpolnjevati še strožji kriterij, starostno dopolniti 65 let in imeti 
hkrati 40 let delovne dobe. 
V Obrtno-podjetniški zbornice Slovenije (OZS) smatramo, da je takšen predlog popolnoma nesprejemljiv in nikakor ne prinaša želene 
rešitve in ureditve statusa upokojenih s.p. V OZS torej še vedno vztrajamo pri predlogu, ki ga je sprejel tudi Upravni odbor OZS, 
vezano na problematiko ureditve statusu upokojenih s.p., in želimo, da ko obrtniki oziroma podjetniki in družbeniki v enoosebni družbi, 
ki so hkrati poslovodne osebe, dopolnijo oba starostna pogoja (40 let delovne dobe in starostno dopolnijo 60 let), lahko opravljajo 
svojo dejavnost (ob tem plačujejo polne prispevke in davke) in hkrati prejemajo tudi 100 odstotno pokojnino. 
 
Državni svet, na predlog OZS, izglasoval odložilni veto na zakon o javnem naročanju 
 
Državni svet RS (DS RS) je 2.11.2015 na predlog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, z 28 glasovi ZA in petimi glasovi proti, 
izglasoval odložilni veto na zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Državni zbor RS bo tako moral o zakonu ponovno odločati, za sprejem 
pa bo potrebna absolutna večina. 
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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 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, nespremenljiva 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 

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! 
 
 
JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ V OKVIRU 
REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME NA GORENJSKEM 
 
V Uradnem listu št. 76/2015 je bil dne 9. 10. 2015 objavljen 
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji. 
Celoten razpis s sredstvi, ki so na voljo ter pogoji za pridobitev 
kredita ali garancije, si lahko preberete na spletni strani BSC 
Kranj (http://www.bsc-kranj.si/) 
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v 
Gorenjski regiji (RGS GORENJSKA) za bančne kredite, ki jih 
izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. 
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, 
stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki 
bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni 
pogoji sodelujočih bank v RGS GORENJSKA. 
 
Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih 
kreditov za: 
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva, povezane z: 
− vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
− razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
− diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in 

storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala 
ali 

− bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi 
poslovni enoti 

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.  
 
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska. 
Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje 
na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, 

Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 
Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 
EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada  v višini 600.000 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4. 
Več na spletni strani BSC Kranj (http://www.bsc-kranj.si/) 
 
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH ZA OBČINE ŠKOFJA LOKA, 
GORENJA VAS – POLJANE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je 
objavljen razpis, v preko katerega je podjetjem in tistim, ki 
opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno 
ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.  
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 
10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,9 % 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. 
 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja, po 
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno ali pa  2,4% p.a. 
fiksno, nominalno. Dodatne informacije nudi Razvojna agencija 
Sora d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
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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 

FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
V mesecu maju 2015 je OZS začela s pošiljanjem mesečnih 
računov za članarino skupaj z revijo 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: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 

EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR 
 
MAJHEN DAVČNI DOLG LAHKO VELIKO STANE 
V tem trenutku 71.713 davčnih dolžnikov Finančni upravi RS 
dolguje med 10 in 100 EUR, njihov skupni davčni dolg pa znaša 
slabega 2,8 milijona EUR. V povprečju mali davčni dolžniki 

finančni upravi dolgujejo 38,4 EUR. FURS vse davčne dolžnike 
poziva, da dolg poravnajo prostovoljno in se s tem izognejo 
davčni izvršbi. 
Davčna izvršba lahko namreč dolžnika stane več, kot je dolžan. 
Sklep o davčni izvršbi na denarna sredstva stane 25 EUR, 
prišteti pa mu je treba še bančne stroške. Sklep o davčni izvršbi 
na premičnine stane 75 EUR. Zaradi teh stroškov lahko davčna 
izvršba hitro postane zelo draga in neekonomična, saj je 
stroškov več kot znaša davčni dolg. »Stroške davčne izvršbe je 
dolžan plačati dolžnik in so sestavni del tega postopka,« 
opozarjajo na FURS-u. 
 
Z oktobrom poenostavljeno plačevanje opominov 
Na FURS-u pravijo, da jih k pošiljanju opominov o davčnem 
dolgu ne zavezuje nobena zakonodaja, vendar to vseeno 
počnejo, da bi spodbudili prostovoljno poravnavanje obveznosti. 
Z opominom opozarjajo na plačilo obveznosti, ki jim je rok za 
plačilo že potekel, vendar pa hkrati v njem niso zajete 
obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred izdajo opomina. 
Z oktobrom so na FURS-u uvedli poenostavljeno plačevanje 
obveznosti po opominu. Davčni zavezanec bo lahko plačal vse 
obveznosti za eno javnofinančno blagajno z eno položnico. 
Pri tem morajo ob obveznostih iz opomina poravnati tudi 
dodatne zamudne obresti, ki nastanejo od dneva izdaje 
opomina do plačila. To je pomembno, saj vam v primeru, da 
boste zaradi obresti ostali dolžni zgolj nekaj centov, ob 
naslednjem davčnem dolgu FURS ne bo več poslal opomina.  
Ob plačilu opomina za davčni dolg, zavezanec ne more več 
vplivati na vrstni red zapiranja terjatev. Najprej pa bodo na 
FURS-u zapirali najstarejše terjatve v okviru blagajne, v kateri 
je nastal davčni dolg. 
Za zavezance so pripravili spletni kalkulator za izračun obresti.

 
 
KRATKA OBVESTILA 

Koristne informacije o razpisih 
Podjetja, ki  želijo izvedeti več  o možnostih črpanja evropskih 
sredstev za programsko obdobje 2014-2020, lahko na e-naslov 
eusredstva.mgrt@gov.si pošljejo poizvedbo in ji  priložijo 
osnovne podatke o svojem poslovanju (velikost podjetja, 
področje delovanja, svoje kontaktne podatke ter idejo projekta, 
za katerega bi želeli pridobiti sofinanciranje iz evropskih 
sredstev).  
Strokovne službe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) bodo predstavitev pregledale in 
posredovale odgovor z informacijo, do katerih sredstev so 
upravičeni ter predviden termin ustreznega javnega 
razpisa/poziva. Podjetja se prek navedenega e-naslova lahko 
dogovorijo tudi za sestanek na MGRT.  
MGRT bo v obdobju 2014-2020 izvajal strateški projekt vlade 
RS za vzpostavitev "mreže VEM". Namen mreže "VEM" točk bo 
izvajanje sodobnih oblik podpornih storitev na nacionalni 
oziroma regionalni ravni, ki bodo nudile podporo podjetjem tudi 
na področju črpanja evropskih sredstev. Do polnega delovanja 
"mreže VEM" pa bodo na MGT  s pomočjo Info točke »kako do 
sredstev« podjetjem posredovali informacije o črpanju 
evropskih sredstev  v novi finančni perspektivi 2014-2020. 

Prodaja objekta v Žireh 
V občini Žiri se prodaja objekt na Loški cesti 6 (parc. št. 97/1, 
97/2 in 848/5 vse k.o. Žiri. Dodatne informacije nudi Občina 
Žiri. 
 
Redna tedenska radijska oddaja  
Vabimo vas, da prisluhnite naši redni tedenski oddaji »Obrtniki 
sebi in vam«, v kateri vas seznanjamo z delom naše  zbornice, 
novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, 
aktualnimi novicami… 
Poslušajte nas vsak ponedeljek ob 12.30 uri na valovih radia 
Sora. 
 
 
 
NAJAVA DRUŽABNIH DOGODKOV: 
 

- 12. december – tradicionalno prednovoletno srečanje 
upokojenih obrtnikov 

- 18. december – Božično-novoletni koncert 
 


