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POZOR!  ODPOVED GLEDALIŠKE PREDSTAVE!  
 
Zaradi bolezni v ansamblu nastopajočih, žal odpovedujemo gledališko predstavo, ki bi morala v Žireh potekati v petek, 7. 
oktobra. Glede novega datuma predstave, ki bo predvidoma spomladi 2017, vas bomo pravočasno obvestili. 
 
Prosimo za razumevanje!  
 
 
VABILA 
 
Predavanje: PRAVA SMER (sreda, 19.10., ob 16. 
uri) 
 
→ Se vam dogaja, da vsi vseskozi nekaj hočejo od vas, vi 

pa nimate nič časa, niti zase? 
→ Imate tudi vi občutek, da se je z nekaterimi res težavno 

dogovoriti? 
→ Še vedno uporabljate koledar v papirni obliki?  
→ Že uporabljate računalniške programe v oblaku? 
→ Bi rabili nov telefon ali računalnik, pa vas je groza 

mučnega nameščanja programske opreme nanj? 
 
V kolikor ste na katero od zgoraj navedenih vprašanj 
odgovorili pritrdilno, vas vabimo na predavanje: PRAVA 
SMER, ki bo potekalo v sredo, 19. oktobra, ob 16. uri v 
veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
 
Po predavanju boste razumeli, da je: 
− upravljanje s časom prav tako pomembno kot 

upravljanje z denarjem; da je pri delu potrebno 
smiselno postavljati prioritete, odpraviti kradljivce časa,  
načrtovati; 

− da je dogovarjanje in pogajanje več kot pomembno; 
− da je tudi od našega vedenja (načina komuniciranja in 

poslovnega bontona) odvisen napredek našega dela in 
dela sodelavcev; 

− da je delovno orodje - računalniška oprema izjemnega 
pomena, saj v veliki meri, brez resne investicije,  lahko 
znatno poveča našo učinkovitost, žal pa je lahko tudi 
povsem neuporabna.  
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Predavatelja Katja Mihelj Nagode in Iztok Polak se 
bosta dotaknila tudi interneta in nekaj področij, ki jih 
uporabnik mora poznati in razumeti, kot so: 
− varnost (na splošno, internet, e-sporočila, digitalni 

podpis,…); 
− programi v oblaku (Google Drive, Microsoft Office 365);  
− komunikacijske aplikacije (Facebook, Twitter, 

Massenger, Skype, Viber, Instagram, Snap, ipd.) 
 
Kotizacija:  
− za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih 

zaposlene delavce je udeležba brezplačna,  
− za ostale udeležence znaša 50 EUR/osebo (z 

vključenim DDV).  
Rok za prijavo: 17.10.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev 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   
 

 
 
Seminar: OPRAVLJANJE 
STORITEV V NEMČIJI – DAVČNI 
VIDIK IZVAJANJA STORITEV 
(četrtek, 20.10., ob 16. uri) 
 
Vse več slovenskih storitvenih podjetij 
išče posel v Nemčiji. To je zlasti 
opazno v gradbeništvu in opravljanju 

strojnih ter elektro instalacij. Podjetja v želji po boljšem 
plačilu pred podpisom pogodbe pogosto pozabijo na 
potrebno urejanje dokumentacije in višje stroške dela. 
Tovrstne nevšečnosti pa lahko pripeljejo tudi do izreka 
kazni s strani nemških upravnih organov in pa posledično 
do poslovanja z izgubo.  
  
Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici skrbijo za 
obveščanje podjetij o nevarnostih in ovirah, zato vas skupaj 
z njimi vabimo na seminar, kjer boste izvedeli vse 
potrebno iz davčnega vidika izvajanja storitev.  
 
Seminar bo potekal v četrtek, 20. oktobra, ob 16. uri v 
veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.  
 
Vsebina: 
1. Registracija za namene DDV. 
2. Prijava delavcev in obvezni prispevki v gradbeništvu. 
3. Obračun nemške dohodnine. 
4. Kako pridobiti potrdilo za oprostitev gradbenega 

davka? 
5. Kako poteka prijava dejavnosti na nemški obrtni 

zbornici? 
6. Ustanovitev poslovne enote v Nemčiji.  
 
Po seminarju bodo imeli udeleženci možnost 
individualnega pogovora s predavateljem Jernejem 
Dvoršakom, ki je strokovnjak za obdavčitev slovenskih 
podjetij, ki nudijo storitve v Nemčiji. Pri delu na Slovensko-
nemški gospodarski zbornici se je več let ukvarjal z 
zastopanjem in svetovanjem podjetjem, ki so delala na 
različnih projektih v panogah, kot so strojne in elektro 

instalacije ter gradbeništvo. Predavatelj razpolaga s kopico 
primerov dobrih praks in pogostih napak, ki jih podjetja 
storijo ob podpisovanju pogodb za nove posle v Nemčiji. 
 
Kotizacija:  
− za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih 

zaposlene delavce je udeležba brezplačna,  
− za ostale udeležence znaša 50 EUR/osebo (z 

vključenim DDV).  
Rok za prijavo: 18.10.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev 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   
 
 
Strokovna ekskurzija: OGLED SEJMA PLASTIKE IN 
GUME K V DÜSSELDORFU (20.-22.10.2016) 
 
Sekcija plastičarjev pri OZS vljudno vabi, da se ji v času 
od 20. do 22. oktobra 2016 pridružite na strokovni 
ekskurziji, v okviru katere si boste lahko ogledali največji 
sejem plastike in gume.  
Cena za člane OZS in pri njih zaposlene delavce:  
→ 265,00 EUR na osebo (min. 20 potnikov) oz.  
→ 293,00 EUR na osebo (min. 15 potnikov).  
Cena je znižana, saj avtobusni prevoz članom zbornice in 
pri njih zaposlenim delavcem sofinancira Sekcija 
plastičarjev pri OZS. Vložek sekcije znaša 100 Eur /osebo.  
V enakem znesku (100 EUR/osebo) pa bo strošek 
svojim članom s poravnano članarino in pri njih 
zaposlenim delavcem dodatno sofinancirala tudi 
Sekcija plastičarjev, livarjev, orodjarjev in 
grafičarjev pri OOZ Škofja Loka.  
Dodatne informacije nudi OOZ Škofja Loka. 
 
 
Strokovna ekskurzija lesarjev: ŽIRI IN IDRIJA 
(15.10.2016) 
 
Na pobudo članov, Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka 
vabi na strokovno ekskurzijo, ki bo potekala v soboto, 
15. oktobra 2016. Zbor udeležencev bo ob 8. uri na 
parkirišču pri starem hotelu Transturist v Škofji Loki.  
 
Prihod avtobusa v Žiri bo predvidoma ob 8.30 uri. Tam 
bodo udeležence najprej sprejeli člani uspešnega 
družinskega podjetja LESKO Žiri d.o.o. in jih popeljali po 
svojem novem centru za izdelavo oken. Sledila bo pot po 
idrijski cesti preko Govejka, v nadaljevanju po žirovski cesti, 
do slikovite doline Idrijce in  osrednjega cilja - Idrije. 
Podrobnejši program so člani sekcije že prejeli domov po 
pošti.  
 
Strošek: 
− za člane Sekcije lesarjev s poravnano članarino je 

udeležba brezplačna,  
− za ostale udeležence znaša 35 EUR/osebo. 
Rok za prijavo: 10.10.2016 oz. do zasedbe prostih mest v 
avtobusu. Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 



  

 
3 

Gospodarsko srečanje: GORENJSKI FORUM 
(12.10.2016, od 17.-20. ure) 
 
Časnik Finance vabi na gospodarsko srečanje, ki ga 
organizira v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Gorenjski 
forum bo potekal v sredo, 12. oktobra, med 17. in 20. uro 
na Mestni občini Kranj. Udeležba je brezplačna. 
 
Iz programa foruma: 
− Otvoritev Gorenjskega foruma in pozdravni nagovori 
− Knauf Insulation – o njihovem poslovanju in pogledih na 

regijsko gospodarstvo 
− Primeri dobre prakse – predstavitev treh rastočih, 

uspešnih podjetij 
− Priložnosti financiranja malih in srednje velikih podjetij 
− Pametna mesta, pametne skupnosti, pametna industrija 
− Motivacijski pogovor 
Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna 
prijava. 
Več o forumu si lahko preberete na spletni strani 
http://www.finance-forumi.si/ 
 
 
 
Vabilo na pohode (torek, vsakih 14 dni) 
 
Na pobudo Izvršilnega odbora Sekcije upokojenih 
obrtnikov, bo sekcija pripravila in izvajala POHODE. 
Potekali bodo v okolici Škofje Loke, ob torkih, vsakih 14 
dni, ob vsakem vremenu.  
Naslednji pohod bo potekal v torek, 18. oktobra. 
Zbor udeležencev pohodov je vedno ob 9. uri na 
parkirnem prostoru Mercatorja v Podlubniku. Predhodna 
prijava NI POTREBNA!  
Vljudno vabljeni! 
 
 
 
Izobraževanje: OZNAČEVANJE HRANILNE 
VREDNOSTI ZA PREDPAKIRANA ŽIVILA (OZS, 
20.10.2016) 
 
Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS organizira ponovitveno 
izobraževanja o označevanju hranilne vrednosti za 
predpakirana živila, ki bo obvezno od 13.12.2016 dalje.  
Izobraževanje bo potekalo v četrtek,  20. oktobra, ob 
14. uri v prostorih OZS, Celovška 69, 1000 Ljubljana 
(velika sejna). 
 
Vsebina: 
I. Uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikov bo s 13.12.2016 zahtevala obvezno 
označevanje hranilne vrednosti za predpakirana živila. 
To so povprečne vrednosti, ki temeljijo na analizi živila, 
ki jo opravi proizvajalec, na izračunu iz znanih ali 
dejanskih povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin, 
ali na izračunu iz splošno veljavnih in sprejetih 
podatkov. Uredba ne predpisuje načina izračuna, so pa 
objavljene smernice v zvezi z določitvijo 
dovoljenih odstopanj za hranilne vrednosti, 
navedene na označbi. Izračun iz recepta prek 
posameznih sestavin je dovoljen z zakonodajo, za 

ustreznost izračuna je odgovoren nosilec živilske 
dejavnosti.  

II. Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (UVHVVR) na terenu pri zavezancih, ki 
opravljajo živilsko dejavnost, ugotavljajo 
pomanjkljivosti, ki so predvsem povezane s 
pomanjkljivim znanjem oseb, ki delajo z živili, slabšim 
poznavanjem načel dobre higienske prakse, neizvajanju 
sledljivosti na način, kot ga predpisuje zakonodaja, 
neusklajenost dokumentacije z dejanskim stanjem … 
Na izobraževanju boste spoznali kako v praksi 
odpravite te napake ter z ustrezno usposobljenimi 
zaposlenimi in pravilno vodenimi postopki zagotovite 
varna živila potrošnikom. 

III. Predstavljen bo računalniški program za izračun 
hranilnih vrednosti izdelka ter tiskanje in 
oblikovanje nalepk. Program iz izdelane recepture 
izračuna energijsko vrednost, vsebnost beljakovin, 
maščob in ogljikovih hidratov na podlagi surovin, ki 
sestavljajo izdelek.  
 

Kotizacija:  
− za člane OZS in njihove zaposlene znaša 40,00 

EUR/udeleženca (DDV vključen), 
− za ostale udeležence (nečlane) znaša  100,00 

EUR/udeleženca (DDV vključen) 
Prijave:  preko spletne prijavnice (www.ozs.si – Dogodki). 
 
 
STROKOVNO SREČANJE GRAFIČARJEV (21.-
22.10.2016, Maribor) 
 
Svet grafičarjev in tiskarske industrije prinaša  izjemno 
veliko hitrih sprememb, zato je potrebno nenehno slediti 
trendom. Pomembno je ohranjati nove priložnosti za 
izobraževanje in izpopolnjevanje znanja. Med njimi gotovo 
ne smete zamuditi Strokovnega srečanja grafičarjev, ki 
ga OZS pripravlja 21. in 22. oktobra 2016 v Mariboru, v 
Hotelu Arena.    
  
Zagotovite si mesto na predavanjih o najaktualnejših 
temah. Poleg aktualnih predavanj bodo na srečanju 
predstavljene tudi teme, ki pomembno vplivajo na 
vsakdanji delovni proces ter obilo priložnosti za druženje ter 
izmenjavo mnenj in izkušenj z ostalimi udeleženci in 
sponzorji.  
  
Podrobnejši program objavljamo na naši spletni strani, 
nikakor pa ne smete spregledati ogleda primera dobre 
prakse - ogledali si boste tiskarno Leykam tiskarna d.o.o., ki 
je vodilna družba na področju offset rotacijskega tiska v 
Avstriji, na Češkem ter v Sloveniji in šteje k 3 najboljšim na 
tem tržišču. 
 
Kotizacija: 
− za člane zbornice: 29 EUR (DDV vključen) 
− za dodatno prijavljene osebe iz obratovalnice, ki je član 

zbornice: 15 EUR (DDV vključen) 
− za ostale udeležence: 69 EUR (DDV vključen). 
 
Več informacij dobite na naši spletni strani! 
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PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM (rok za prijavo napak na seznamih: 14.10.2016!) 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
  
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem 
dejavnosti oziroma je ta v njihovi družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste 
upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih 
je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), okrogel 
jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma 26. 
oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do petka, 14.10.2016. 

 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
  
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel 
jubilej opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. 
V kolikor je v času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe 
opravljanja dejavnosti upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let 
opravljanja dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko 
tudi netočni, predlagamo, da spisek natančno pregledate.  
 

Sezname zaradi njihove obsežnosti v celoti objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si 
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-
200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. 
Rok za oddajo pripomb je petek, 14.10.2016. 
 
 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (rok za prijavo: 28.10.2016) – ZBIRANJE PRIJAV! 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2008 do 2015).  
 
Prosimo vas, da nam imena otrok skupaj z njihovo starostjo sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si) in na zadnji strani tokratnega Informatorja, najkasneje do petka, 28.10.2016. Po tem datumu prijav  
žal ne bomo mogli več sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
 
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 28.10.2016. Za strošek vam bomo izstavili predračun.  
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v začetku decembra! 
 

 
AKTUALNO 
 
 
ODDAJA POOBLASTIL ZA 
POSTOPEK NADOMESTILA 
PLAČE V E-VEM 
 
S 1. 10. 2016 se bodo refundacijski 
zahtevki za nadomestila lahko 

vlagali elektronsko preko državnega informacijskega 
sistema e-VEM na naslovu: http://evem.gov.si. 
Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo 
prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti in bodo 

vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, 
ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti. 
 
Prek e-VEM bo zaenkrat omogočeno le vlaganje 
refundacijskih zahtevkov – torej zahtevkov za 
izplačilo nadomestila za zaposlene pri delodajalcu, 
ne pa tudi za samostojne zavezance same (to pomeni, 
da bo lahko samostojni podjetnik vložil refundacijski 
zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil sam v 
»bolniškem staležu«, pa bo moral enako, kot je to sedaj, 
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poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na hrbtni strani izpolni 
Finančna uprava RS). 
Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko 
sistema e-VEM, torej z neposrednim vnosom podatkov v 
elektronski obrazec na spletnem portalu e-VEM, ali preko 
spletnega vmesnika za nadomestila, ki omogoča prenos 
podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za 
refundacijo in njegovo pošiljanje preko e-VEM na ZZZS.  
 
Na točkah VEM se zahtevki ne bodo mogli vlagati. Na 
točki VEM si bo uporabnik lahko uredil pooblastilo za 
vlaganje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo bo 
lahko neposredno v sistem e-VEM vložil tudi zastopnik 
poslovnega subjekta, če ima digitalno potrdilo.  
V kolikor želite vlagati zahtevke na podlagi 
pooblastila in je bilo le-to že vneseno v portal eVEM, 
potrebujete NOVO POOBLASTILO, saj na prejšnjem 
(starem) opcija za vlaganje zahtevkov ni bila 
navedena! 
Možnost elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov 
preko e-VEM prinaša številne prednosti, ključne pa so 
naslednje: 
− omogoča se elektronski vnos zahtevka in pripadajočih 

obračunov preko elektronskega obrazca na portalu e-
VEM. S tem se manjšim delodajalcem, ki za obračun 
plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše 
informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot 
komunikacije z ZZZS v okviru storitev e-VEM za 
podjetja in podjetnike. 

− omogoča se uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz 
izvornih računovodskih aplikacij (spletni vmesnik). 
Ključna korist bo za velike delodajalce, saj odpade 
potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov; 

− omogoča se preverjanje vnesenih podatkov obračuna 
še pred oddajo zahtevka in informativni izračun 
nadomestila za posamezen obračun. S to 
funkcionalnostjo se omogoči delodajalcu, da ob vnosu 
podatkov s pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim 
bolj zmanjša možnost napak pri vnosu. Prav tako pa se 
zmanjšajo napake na strani ZZZS, saj ni potrebno 
vnašanje podatkov v interno računalniško aplikacijo. 

− omogoča se pregledovanje vloženih zahtevkov. 
Delodajalec, ki je vložil zahtevek za refundacijo, lahko 
kadar koli sam preveri v kakšnem statusu je zahtevek 
in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo. 

 
DARILNI BON IN IZDAJA RAČUNA 
 
Pri izdaji darilnih bonih lahko, v povezavi z Zakonom o 
davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), ločimo 
dve vrsti darilnih bonov: 
1. izdaja darilnega bona, kjer je jasno naveden namen 

izdaje, 
2. izdaja darilnega bona, kjer namena ni eksplicitno 

navedenega. 

Kadar stranki »prodamo« vrednostni bon za konkretno 
storitev (masaža telesa, masaža obraza…), smo dolžni ob 
prejemu plačila obračunati davek na dodano vrednost ter 
izdati stranki predračun (račun) in ga davčno potrditi. 
 
Kadar pa stranki »prodamo« vrednostni bon, pri katerem 
storitev ni opredeljena (na bonu navedena le vrednost 
bona) in si storitev potem prinašalec bona izbere sam, ne 
izstavimo računa, temveč izdamo stranki - kupcu bona, 
zgolj potrdilo o prejemu gotovine (saj ne pride do prometa 
storitev, gre zgolj za zamenjavo enega plačilnega sredstva 
za drugo). Račun izdamo šele ob »realizaciji/unovčitvi« 
bona in ga tudi davčno potrdimo (povezava na morebitni 
predračun).   
Pri izdaji bonov je potrebno spoštovati tudi določbe 
Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov. 
 
OBVESTILO O SPREMEMBAH POGOJEV ZA VRAČILO 
TROŠARINE ZA ENERGENTE, KI SE PORABIJO ZA 
INDUSTRIJSKO-KOMERCIALNI NAMEN 
 
Finančni urad RS obvešča, da se je 1. avgusta 2016 začel 
uporabljati nov Zakon o trošarinah, ki med drugim uvaja 
tudi nekaj novosti pri vračilu trošarine za energente, ki se 
porabijo za industrijsko komercialni namen. Po novem 
zakonu ni možno več uveljavljanje vračila trošarine za 
stroje pri strojegradnji, za stroje v gradbeništvu pa se po 
novem zakonu štejejo stroji, ki se uporabljajo pri 
dejanskem opravljanju dejavnosti, ki se uvršča v področje 
»F-gradbeništvo«, v skladu s predpisom, ki ureja 
standardno klasifikacijo dejavnosti. 
V praksi to pomeni, da iz kroga upravičenosti uveljavljanja 
vračila trošarine izpadejo stroji, ki se uporabljajo v 
kamnolomih, peskokopih, gradbeni stroji, ki se uporabljajo 
pri proizvodnji betona, asfalta, na deponija in podobno. Vse 
spremembe in novosti v Zakonu o trošarinah si lahko 
preberete na spletni strani FURS-a (www.fu.gov.si) 
 
PRIZNAVANJE INVESTICIJSKIH OLAJŠAV ZA 
DELOVNA VOZILA 
 
Kot smo vas že večkrat obveščali, je Sekcija za promet pri 
OZS med drugim reševala tudi problematiko nepriznavanja 
investicijskih olajšav za nakup delovnih vozil. FURS je 
končno izdal dodatna pojasnila, iz katerih izhaja, da se za 
nakup delovnega vozila prizna investicijska olajšava 
(v preteklosti je to veljalo le za nakup delovnega stroja). 
Odgovor FURS-a v celoti objavljamo na naši spletni strani. 
Seveda pa se še vedno lahko uveljavljate investicijske 
olajšave za nakup motornih vozil: 
− osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon, 
− avtobuse na hibridni ali električni pogon ali avtobuse 

ekološkega standarda EURO VI, 
− tovorna vozila ekološkega standarda EURO VI. 

 
 
POZOR, ČE POSLUJETE IN IMATE DELAVCE V AVSTRIJI. KAZNI IN PRAVILA VSE STROŽJI, TUDI 
ZA NAROČNIKE! 
(Vir in informacije: Finance, 4. 9. 2016, www.finance.si, Avtor: Tanja Smrekar , Lana Dakić) 
Po novem letu začnejo veljati nova pravila za delo v Avstriji, inšpektorji bodo imeli vse več pooblastil. Svetovalci predlagajo, da 
ustanovite podjetje v Avstriji! 



  

 
6 

Si predstavljate, da imate hišo in naročite krovce iz Madžarske, pa ste kaznovani vi, ker madžarski delodajalec ne plačuje 
pravilno delavcev? Nekaj podobnega bo po novem letu veljalo v Avstriji. Kakšna pravila igre čakajo tam slovenske (in druge 
tuje) podjetnike. Če se jih ne bodo držali, bodo lahko dobili petletno prepoved dela. 
 
Avstrija sicer kljub novim pravilom še velja za do posla precej prijaznejšo državo od Slovenije. Standard je višji, birokracije je 
manj, davki na plače nižji. Izjema pri davkih so sicer v nekaterih primerih gradbinci, ki morajo plačevati še posebne prispevke 
v sklad za odpravnine in dopust BUAK, a po drugi strani delodajalci svojih zaposlenih za čas dopusta ne plačujejo, saj dobivajo 
plačanega iz tega sklada, prav tako dobijo odpravnine. 
 
Glavne spremembe v Avstriji 
 
So pa v Avstriji po drugi strani precej občutljivi na – kot ga imenujejo – socialni dumping. Avstrijci namreč ne želijo nižjih plač 
oziroma manj posla za domačine, ki bi jih lahko izpodrinili »cenejši« Slovenci in drugi. Tako z novim letom tudi zaostrujejo 
pravila igre. Katere so glavne spremembe za tuja podjetja, ki z napotenimi delavci poslujejo v Avstriji? V nadaljevanju je 
navedeno, na kaj posebej boste morali biti pozorni po novem letu. V Avstriji so z nadzori ugotovili, da kar 27 odstotkov tujih 
podjetij izplačuje prenizke plače. 
Glavna sprememba je tako imenovano jamstvo naročnika. Stranka, torej končni naročnik, bo jamčila za plače in 
prispevke, ki morajo biti plačani v Avstriji, če jih ne bo plačalo podjetje oziroma delodajalec. Poenostavljeno to 
pomeni: če bo lastnik hiše, pa naj bo zasebnik ali poslovni subjekt, naročil slovensko podjetje, naj mu prekrije streho, bo ta 
lastnik hiše jamčil za pravilno izplačane plače in prispevke. In jih bo moral v najslabšem primeru torej tudi plačati. Če bo krovec 
avstrijsko podjetje, tega jamstva od naročnika ne bo. 
Če bodo inšpektorji ugotovili prenizke plače (nižje od avstrijske zakonodaje) in če ne boste takoj izplačali primernih plač, 
vas lahko doleti tudi več (deset) tisoč evrov visoka kazen. Če te ne upoštevate, bo finančna policija blokirala plačila vašega 
naročnika in tudi plačila vam – ta bo namreč, kot je zapisano v točki 1, jamčil za plačane prispevke in plače. 
Vsako spremembo glede napotenih delavcev je treba takoj sporočiti na tamkajšnjo finančno upravo oziroma davkarijo. 
Finančna policija (davčni inšpektorji), zdravstveni inšpektorji in inšpektorji sklada za gradbince BUAK bodo imeli več pooblastil 
pri nadzoru, lahko bodo zasliševali naročnike in delodajalce. 
Ob kontrolah, tudi na gradbišču, morate imeti vso potrebno dokumentacijo o prijavljenih delavcih, plačah. 
Tudi če gre za podjetje iz Slovenije (ali iz drugih držav EU), se mora na uradu ministrstva za gospodarstvo priglasiti podjetje. 
Delavci morajo dobiti potrdilo, da lahko opravljajo določeno delo. 
Vsako napotitev delavca bo treba posebej prijaviti. Napoteni delavec bo lahko delal največ tri mesece, potem ga je treba spet 
prijaviti. 
Delodajalec mora imeti določeno odgovorno osebo za vso dokumentacijo. 
Inšpektorji bodo imeli dostop prav do vseh prostorov, tudi na gradbišču. 
Če kršite, lahko dobite tudi kazen, takšno, da vi ali z vami povezane osebe v Avstriji ne smejo opravljati dejavnosti do pet let. 
 
Ustanovite podjetje 
 
Spremembe - denimo tudi kazen v smislu prepovedi poslovanja - za avstrijska podjetja ne veljajo, zato priporočajo 
ustanovitev avstrijskega podjetja. Ta lahko enostavno najema tudi zaposlene iz vseh držav EU in jih prijavi enako, kot bi 
avstrijske rezidente. 
 
Primerjava stroškov dela 
 
1. V AVSTRIJI je minimalna plača za delavca v gradbeništvu okoli 2.300 evrov bruto (gre za zidarja, zidar pomočnik dobi 
1.960 evrov bruto). To je neto 1.634 evrov (za pomočnika 1.453 evrov neto). Strošek delodajalca je še višji, in sicer okoli tri 
tisoč evrov (bruto bruto) za zidarja in 2.500 za njegovega pomočnika. K vsem tem je treba prišteti še prispevke v poseben sklad 
za dopuste in odpravnine gradbenikov (ne pa za druge poklice) BUAK, kar lahko znese še dodatnih tisoč evrov na mesec. Torej, 
zidar bi delodajalca stal okoli štiri tisoč evrov, njegov pomočnik okoli 3.400 oziroma 3.500 evrov. V BUAK je treba za vsak dan 
dela plačati med okoli 40 in 50 evri. Več o skladu BUAK lahko preberete na spletni strani v slovenščini. 
Zaposleni so - tudi pri slovenskem delodajalcu in napoteni v Avstrijo - potem upravičeni do nekaterih povračil. Medtem ko 
delodajalec od tega nima nič - zavarovanja mora plačevati v Sloveniji in v Avstriji, torej dvojno. 
2. V SLOVENIJI so stroški precej nižji. Minimalna plača, to je okoli 790 evrov bruto oziroma skoraj 920 evrov bruto bruto. 
Skupaj z malico in prevozom  - čez palec - to znese 1.120 evrov stroška za delodajalca. Plačil v posebne sklade ni. Če denimo 
izračunamo, da zaposleni v resnici dobi kaj več, ker ima denimo več pooblastil in dodatkov, bi bil bruto bruto strošek za nekoga, 
ki prejme skupaj z malico in prevozom 1.700 evrov neto, okoli tri tisoč evrov (bruto plača bi bila slabih 2.400 evrov, bruto bruto 
slabih 2.800 evrov plus okoli 200 evrov za malico in prevoz). 
 
Strožja pravila povsod po EU 
Sicer pa evropska komisija za celotno EU pripravlja strožja pravila igre za napotene delavce. Povsod naj bi veljalo, da imajo 
napoteni delavci enako plačo kot zaposleni pri lokalnem delodajalcu, prav tako jim pripadajo vse bonitete po kolektivni pogodbi 
dejavnosti v državi gostiteljici. 
 
 



  

 
7 

FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih 
sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na 
razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, 
podpis izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca 
leta 2015 

  
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat 
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri 
ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, so na razpolago dolgoročni in kratkoročni krediti za kredite, ki se 
dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
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. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave 
in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na računu za članarino za tekoči mesec je spodaj 
naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh računov, prosimo, da nas pokličete 
in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 780 izvodov 

 

 
 
 
 
 

PRIJAVA OTROK ZA OGLED PREDSTAVE IN OBISK BOŽIČKA 
(rok za prijave: 28.10.2016) 

 
 
 
Naziv firme - člana OOZ Škofja Loka: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov in pošta:        Telefon ali GSM: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijava otrok nosilca dejavnosti (ime, priimek, leto rojstva): 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijava otrok zaposlenih delavcev (ime, priimek, leto rojstva): 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Datum:          Podpis: 
 
 
 
 
 
Opomba: Prijavnico lahko pošljete po navadni pošti (OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 
Škofja Loka) ali po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net) ali po faxu (04/50 60 202)!  

 
ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
→ november 2016: PREDAVANJE Z DAVČNEGA PODROČJA IN PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK POSLOVNEGA LETA 
→ 19. november 2016: OBRTNIŠKI PLES (Sokolski dom Gorenja vas) 
→ 26. november 2016: REDNO USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE PO PROGRAMU 2016 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI: 
1. OOZ Škofja Loka odda v najem več pisarniških prostorov v Domu obrtnikov in Centru storitvene obrti. Površine prostorov so 

različne. Dodatne informacije: 04 50 60 200. 
2. CSS d.o.o. v Stari Loki odda v najem več prostorov, ki so primerni za pisarne. Njihove površine znašajo 25 m2; 66 m2; dva 

prostora imata površino 23,4 m2. Več informacij: 04 51 16 215.  


