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POZOR! Kazni za 
neopravljen vpis  
v RDL! 

Pravice zavezancev v 
inšpekcijskem 
nadzoru  

Finančne obveznosti 

4 6 8 

NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 
 

Termin Dogodek 

21.09.2019 Sestanek Sekcije lesarjev na Ratitovcu 

23.,26.,30.09. in 03.10.2019 Retorika: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam 

25.09.2019 Jesenski izlet Sekcije upokojenih obrtnikov: LOGARSKA DOLINA 

25.09.2019 Srečanje Kluba mladih podjetnikov 

28.09.2019 Seminar za frizerje: BARVANJE LAS 

15.10.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva  

14.-16.10.2019 Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE  (prijave so zaključene!) 

17.10.2019 Gledališka predstava in podelitev priznanj jubilantom 

oktober 2019 Strokovna ekskurzija lesarjev (program je v pripravi!) 

23.10.2019 Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA 

24.10.2019 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni" 

12.11.2019 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE 

16.11.2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019 

19.11.2019 Predavanje: OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA 

30.11.2019 41. Obrtniški ples pri Avseniku 

06.12.2019 Božično-novoletni koncert 

07.12.2019 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka 

13. in 14.12.2019 Gledališka predstava za otroke in obisk Božička 
 
 

SREČANJE KLUBA MLADIH PODJETNIKOV (sreda, 25. 9., ob 8. uri) 
 
Ko se nekdo loti podjetništva, se pogosto sooča z različnimi 
nejasnostmi, išče odgovore in rešitve, potrebuje različne usluge, 
storitve itd.  
 
Takšnim situacijam so še posebej izpostavljeni mladi, ki so na 
začetku svoje poslovne poti, pa tudi tisti, ki so delno že vključeni 

v poslovanje družinskih podjetij, vendar nimajo še (v celoti) 
izoblikovane socialne mreže, torej vez in poznanstev, s katerimi 
bi si pomagali pri premagovanju podjetniških izzivov.   
 
Zato smo se na OOZ Škofja Loka odločili, da mladim pomagamo 
vzpostaviti neformalno obliko povezovanja, s katero bi 
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spodbudili mreženje med njimi. Na ta način bodo mladi s 
sovrstniki pridobili marsikatero rešitev in uslugo, delili svoje 
izkušnje, prišlo bo do izmenjave znanja in dobrih praks.  
 
Tik pred poletjem je na naši zbornici že potekalo prvo srečanje 
mladih, udeleženci pa so se odločili za ponovno srečanje, ki bo  
v sredo, 25. 9., ob 8. uri v prostorih zbornice. 

Na srečanje vabijo tudi druge mlade podjetnike in vse tiste 
mlade, ki se s podjetništvom srečujejo v družinskih podjetjih. 
Članstvo v zbornici ni pogoj za udeležbo! 
 
Vas zanima? Pridite na srečanje! 
Prosimo člane, da z vabilom seznanite vse, za katere menite, 
da bi jih povezovanje mladih utegnilo zanimati.

 
 

IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM 
JAVNO NASTOPAM  
 
Javni nastop ni le pojavljanje v medijih, kot so televizija, radio, 
gledališki oder… Med javne nastope lahko uvrstimo tudi 
vsakdanja srečanja z ljudmi, različna predavanja, skratka 
nastope, ki potekajo pred poslušalci oz. gledalci, zato velja paziti 
na dober prvi in prav tako končni vtis. Vsakdo se v življenju 
vsaj enkrat sreča z javnim nastopanjem. Da v tem postane 
uspešen, pa si mora pridobiti ustrezna znanja, spretnosti in 
javno nastopanje vztrajno vaditi, zato vabimo vse, ki si o tem 
želite izvedeti več, da se udeležite praktične delavnice, ki jo bo 
vodila Saša Pivk Avsec.   
 
Delavnica bo potekala v obliki 4 srečanj (2 ponedeljka 
in 2 četrtka): 
1. srečanje: ponedeljek, 23. 9. 2019 
2. srečanje: četrtek, 26. 9. 2019 
3. srečanje: ponedeljek, 30. 9. 2019 
4. srečanje: četrtek, 3. 10. 2019 
od 17. do 20. ure, v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji 
trg 2a.   
  
Podrobnejši program najdete na naši spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 
 
Delavnico bo izvedla: Saša Pivk Avsec, dolgoletna radijska 
napovedovalka, glasbena urednica in novinarka.   
 
Kotizacija: 
- 70 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce, 
- 90 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
- 140 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest.  
Dodatne  informacije:  
OOZ Škofja Loka, tel.: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 
Show and tell dogodek v Lokomotivi: NINA 
MALOVRH (10 (neromantičnih) spoznanj o 
oblikovanju – projekt OM NOM)  
(sreda, 18. 9. 2019, ob 18. uri) 
 
Coworking Lokomotiva Škofja Loka vabi na 3. Show and tell 
dogodek: 10 (NEROMANTIČNIH SPOZNANJ O OBLIKOVANJU – 
PROJEKT OM NOM. Tokratna gostja dogodka bo oblikovalka 
Nina Malovrh. 
 
Čas in kraj dogodka: 
sreda, 18. septembra 2019, ob 18. uri v Coworking centru 
Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 

Nina Malovrh je oblikovalka, ki najbolj uživa, ko običajnim 
predmetom riše neobičajne zgodbe in upa na srečne konce. Na 
ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je 
doštudirala industrijsko oblikovanje, v Angliji pa si je poleg 
ljubezni do pitja popoldanskega čaja (ob katerikoli uri dneva) 
pridobila magisterij (MA Graphic Communication) na University 
for the Creative Arts.  
 
Veliko koristnih izkušenj je pridobila v oglaševalskih agencijah, 
se kalila ob samostojnih projektih na področju oblikovanja 
embalaže in razmišljala o blagovnih znamkah za naročnike v 
kozmetični, farmacevtski in živilski industriji. Dobrih 6 let je v 
Steklarni Rogaška iz kristala izvabljala nove oblike ter skrbela za 
privlačno podobo blagovne znamke, kot kreativna direktorica v 
hčerinskem podjetju Rogaska America, Inc. s sedežem v New 
Yorku pa je imela priložnost delati celo z Donaldom Trumpom 
pri ustvarjanju kolekcije kelihov, vaz in skled "Trump by 
Rogaška".  
 
V preteklih petih letih ji srce hitreje bije ob raznovrstnih start-up 
projektih. Sodelovala je s CalypsoCrystal, izvajala oblikovalske 
asane za Agoya.cc in trenirala na Kickstarterju s projektom 
WibeUp, za katerega je leta 2017 dobila priznanje Društva 
oblikovalcev Slovenije za Oblikovalski presežek leta. Trenutno jo 
najbolj zaposluje projekt OM NOM, prav tako prejemnik številnih 
nagrad, s katerim se je lotila reševanja problematike 
prenajedanja – brez odrekanja in štetja kalorij. 
 
V vsak svoj projekt se vsaj malo zatreska. A to še ne pomeni, 
da je oblikovalski proces ena sama romantika. Na predstavitvi 
želi osvetliti nekaj mitov o ustvarjanju novih produktov 
in deliti z vami spoznanja, zaradi katerih se ji zdi, da je tudi 
ljubezen do oblikovanja lahko večna (ali pa slepa). 
 
Udeležba je brezplačna!  
Dodatne informacije in prijave: martin@zavodo.org. 
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Start up delavnica: INOVATIVNO V SVET 
PODJETNIŠTVA 
 
Razvojna agencija Sora 3. oktobra 2019 ponovno pričenja s 
sklopom podjetniških delavnic poimenovanih »START UP 
DELAVNICA: INOVATIVNO NA POT PODJETNIŠTVA« v 
okviru Male šole podjetništva. 
 
Brezplačne delavnice bodo potekale vsak torek in četrtek 
med 3. 10. 2019 in 5. 11. 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v 
veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka.  
 
Kotizacije NI! Delavnice so za udeležence brezplačne, saj so 
finančno podprte s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri. 
 
Rok za prijave: do zasedbe prostih mest!  
Dodatne  informacije in prijave:  
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, www.ra-sora.si; info@ra-
sora.si 
 
Delavnica: KOMUNIKACIJSKI NAČRT – Temelj 
uspeha promocijskih aktivnosti vsakega podjetja 
(sreda, 9. 10. 2019, ob 17. uri) 
 
Delavnico organizira Razvojna agencija Sora v okviru projekta 
SPOT svetovanje Gorenjska. 
 
Čas in kraj delavnice: 
sreda, 9. oktobra 2019, od 17. do 19. ure v veliki sejni sobi 
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka. 
 
Iz vsebine delavnice: 
- Kaj je komunikacijski načrt in zakaj ga vsako podjetje 

potrebuje? 
- Pregled trenutne situacije (situacijska analiza), konkurence 

in določanje ciljne javnosti. 
- Določanje komunikacijskih ciljev (splošni in specifični).  
- Ključna sporočila, ki bodo prepričala naše kupce? 
- Ne le kako, pomembno je tudi kje - izbor pravih 

komunikacijskih kanalov. 
- Določanje proračuna.  
- Merjenje uspeha – kaj deluje in kaj ne.   
 

Delavnica bo praktično zasnovana. Udeleženci bodo na njej 
pridobili praktična znanja za pripravo komunikacijskega načrta 
za podjetje. Cilj delavnice je, da udeleženci pripravijo temelj 
komunikacijskega načrta, ki ga lahko dejansko prenesejo v 
prakso. 
 
Predavateljica: Petra Bališ. marketinška svetovalka, 
tekstopiska in mentorica ter predavateljica v programih 
spodbujanja ženskega podjetništva SPIRIT Slovenije, javne 
agencije. Izrazito je usmerjena v digitalni marketing, zadnja leta 
še posebej v vsebinski marketing in tekstopisje. Mnoga besedila, 
ki jih berete na spletu so prav njena.  
 
Kotizacije NI!   
Rok za prijave: 3. 10. 2019 oz. do zasedbe prostih mest!  
Dodatne  informacije in prijave:  
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, www.ra-sora.si; 
jana.sifrar@ra-sora.si 
 
 
LESARJI! Vabljeni 21. septembra na sestanek na 
Ratitovec! 
 
Tradicionalno bo jesenski sestanek Sekcije lesarjev pri OOZ 
Škofja Loka potekal  v hribih, tokrat v soboto, 21. septembra, 
ob 12. uri v prostorih Planinske koče na Ratitovcu. 
 
Zbrali se bomo ob 9.30 uri na Prtovču pod Ratitovcem in 
od tam nadaljevali pohod do planinske koče na Ratitovcu. 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Predstavitev aktivnosti  Sekcije lesnih strok pri OZS. 
3. Tekoče aktivnosti Sekcije lesarjev pri OOZ Škofja Loka. 
4. Pobude in predlogi. 
 
Glede na aktualnost obravnavanih tem dnevnega reda, 
pričakujemo vašo točno in zanesljivo udeležbo! Vabljeni tudi 
družinski člani! 
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 
60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 

 
Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/.   
Prijave in dodatne informacije: 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). 
 
 
KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ, SEMINARJEV IN DOGODKOV OZS IN OSTALIH OOZ 
 
Vas zanima, kaj pripravljajo strokovne sekcije v okviru OZS in druge območne obrtno-podjetniške zbornice po Sloveniji? 
Informacije o dogodkih najdete na spletni strani https://www.ozs.si/koledar 
 
Nekaj izbranih: 
 
Izobraževanje: 2-dnevno usposabljanje: »OBVLADOVANJE KONFLIKTOV« 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, izobraževalna dvorana - 17.09.2019 ob 12:00 uri 
Izobraževanje: Usposabljanje za varno delo z viličarjem 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, Tomšičeva 11, Kamnik - 18.09.2019 ob 09:00 uri 
Izobraževanje: (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti Podjetniški center 
Vič - 18.09.2019 ob 09:00 uri 
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Usposabljanje: Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav - september 2019 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana - 20.09.2019 ob 09:00 uri 
Izobraževanje: Forum grafičarjev 2019 
Hotel Mercure CITY CENTER - 20.09.2019 ob 09:30 uri 
Dogodek: Strokovno srečanje članov Sekcije lesnih strok v petek 20. septembra 2019 na Vranskem Na jasi, Miklavž pri Taboru 
12, 3304 Tabor - 20.09.2019 ob 10:00 uri 
Usposabljanje: Redno usposabljanje voznikov, program 2015 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana - 21.09.2019 ob 07:00 uri 
Usposabljanje: Redno usposabljanje voznikov, program 2016 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana - 22.09.2019 ob 07:00 uri 
Usposabljanje: Usposabljanje za NPK računovodja 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana - 24.09.2019 ob 16:00 uri 
Delavnica: DOBRO POČUTJE - temelj poslovne uspešnosti 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, učilnica - 26.09.2019 ob 09:00 uri 
Delavnica: Brezplačna delavnica: Kako POSTATI in OSTATI uspešen podjetnik? 
NLB Center inovativnega podjetništva - 26.09.2019 ob 09:00 uri 
Izobraževanje: IZOBRAŽEVALNI DAN SVETOVALNEGA CENTRA OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  
Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana - 02.10.2019 ob 09:00 uri 
 

 
 
 

 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM – sezname najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si od 
17. septembra 2019 dalje! 
 
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.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do srede, 25.9.2019. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani zbornice, 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, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 
35, 40 in več let opravljanja dejavnosti. 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 sreda, 25.9.2019. 
 
Priznanja bodo podeljena v sklopu gledališke predstave na Loškem odru v četrtek, 17. oktobra, ob 19. uri.  
 
 
POZOR!!! KAZNI FURS-a ZA TISTE, KI NISO 
VPISANI V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV 
 
FURS v teh dneh izdaja plačilne naloge zoper tiste pravne 
osebe in zastopnike, ki kljub prejetemu obvestilu v eDavkih, 
niso izvršili vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga 
vodi AJPES. 
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost vpisa v Register 
dejanskih lastnikov. Če ne boste vpisali podatkov v register, 
vas lahko doletijo visoke kazni. Kazni so lahko izrečene tudi 
v višini nekaj tisoč evrov. 
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Kaj je register dejanskih lastnikov (RDL)? 
RDL je register, v katerem se zbirajo natančni in posodobljeni 
podatki o dejanskih lastnikih. Register se vzpostavi z 
namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur 
poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih 
subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.  
RDL vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
 
Kdo se šteje za dejanskega lastnika? 
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik 
poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače 
obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja 
transakcija oz., ki: 
- je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, 

glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je 
podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali 
lastništvo 25 % in ene delnice, 

- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev 
gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, 
usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva. 

Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega 
lastnika (npr. društva, zbornice ipd.), se za dejanskega 
lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj 
poslovodstva. 
 

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so 
vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj 
navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni 
subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali 
razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz 
njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v 
Republiki Sloveniji. 
Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo: 
- samostojni podjetniki (s.p.), 
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), 

kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te 
družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik 
pravna oseba ali če ima firma prokurista, ta izjema ne 
velja in je potreben vpis!), 

- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost 
(zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, 
zasebni zdravniki, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.), 

- neposredni in posredni proračunski uporabniki. 
 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je v letošnjem 
letu pospešeno začela pošiljati opozorila. Sprva vas o 
dolžnosti vpisa v RDL le obvestijo. V primeru, da obvestilo 
spregledate ali vpisa v register ne opravite, vam bo 
izrečena kazen v višini 6.000 EUR za pravno osebo in 
400 EUR za vsako odgovorno osebo. 

 
 
DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO - Pomoč pri prenosu lastništva  
 
Na Gorenjskem si želimo ohraniti cvetoča podjetja in z njimi povezana delovna mesta ter podjetnikom olajšati proces 
prenosa lastništva. Zato smo na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj, pripravili sklop 5 brezplačnih 
delavnic, s katerim bomo družinskim podjetjem, pomagali do načrta prenosa lastništva podjetja.  
  

• Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij. (10. 10. 2019 ob 18.00) 
• Razlogi za konflikte in upravljanje s konflikti v družinskih podjetjih. (17. 10. 2019 ob 18.00) 
• Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja. (24. 10. 2019 ob 18.00) 
• Davčni vidiki družinskega podjetja in prenosa lastništva. (7. 11. 2019 ob 18.00) 
• Načrt prenosa na naslednjo generacijo in druge alternative. (4. 11 .2019 ob 18.00)  

Delavnice so zastavljene zelo praktično, zato se predvideva udeležba tako predstavnika prve generacije družinskega 
podjetja in naslednika. Delavnice bodo potekale v prostorih coworking skupnosti Kovačnica, na naslovu Župančičeva 
ulica 22, v Kranju. 
 
Število mest v programu je omejeno. Za prijavo in dodatne informacije se lahko obrnete na Nives Justin, 04 28 17 247 
ali nives.justin@bsc-kranj.si. 

 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si. 
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NAREDITE KORAK NAPREJ – NE OSTANITE V SENCI MLAJŠIH 
 
Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za podjetnike! Za takšne tečaje bi odšteli več 

kot 2000€, Ljudska univerza Škofja Loka pa jih za vas organizira brezplačno v okviru projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA)2, ki je 
sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
 
BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA PODJETNIKE 
Namenjen je vsem, ki bi si radi svoje delo s podatki olajšali in ga hitreje opravili. Vsak na koncu dobi potrdilo in brezplačno gradivo, ki 
mu koristi pri samostojnem delu. 
Vsebina: EXCEL za poslovno uporabo - začetni in nadaljevalni,  Word za poslovno uporabo, elektronska pošta, Facebook oglaševanje. 
Termin: v oktobru 2019, 1-2 krat na teden po 4 šolske ure, skupno 50 ur. Število udeležencev v skupini: 15.  
Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let z največ končano srednjo šolo. Za potrebe podjetij in s tem zaključeno skupino 15 udeležencev 
lahko Ljudska univerza Škofja Loka vsebino prilagodi.  
 
BODITE PREPOZNAVNI NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
Ne pomaga, če smo vrhunski pri svojem delu, če drugi tega ne vedo. 
Vsebina: priprava marketinške strategije, raznovrstna socialna omrežja, Facebook, Instagram 
Termin: v oktobru 2019, 1-2 krat na teden po 4 šolske ure, skupno: 50 ur. Število udeležencev v skupini: 15.  
Prednost pri vpisu imajo manj izobraženi, starejši od 45 let. Za potrebe podjetij in s tem zaključeno skupino 15 udeležencev lahko Ljudska 
univerza Škofja Loka vsebino prilagodi.  
 
Zbirajo prijave tudi za naslednje 50-urne brezplačne začetne tečaje:  
- nemščine, začetek: 3.10. 2019 ob 18.00 
- angleščine, začetek: 26.9. 2019 ob 18.00 
- italijanščine, začetek: 7.10 2019   
 
Prijave in informacije: Ljudska univerza Škofja Loka, nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si, telefon: 04 506 13 30, https://www.lu-
skofjaloka.si/splosno-izobrazevanje/znanje-nas-aktivira-zna/ 
 
 
PRAVICE ZAVEZANCEV V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU   
(Objavljeno: Portal FinD-INFO, 29. 8. 2019, www.findinfo.si, Avtor: mag. Boštjan J. Turk) 

 
Inšpekcijski postopek kot vrsta upravnega postopka 
spada med tiste vrste pravnih postopkov, v katerem se 
soočita država s sredstvi prisile na eni in pa bistveno 
manj zavarovani posameznik (inšpekcijski zavezanec) 
na drugi strani. 
Iz tega zornega kota je zelo pomembno, da pravni sistem 
zagotovi, da se inšpekcijskemu zavezancu zagotovi kolikor toliko 
enakovreden nabor pravic, kot ga imajo po zakonu inšpekcijske 
službe oziroma inšpektorji. Še pomembneje je, da znajo 
posamezniki te pravice, ki jim jih zagotavlja zakonodaja, tudi 
učinkovito uporabljati v praksi. 
 
Pravne podlage, ki zagotavljajo pravice zavezancev 
Vsaj teoretično vsi sodobni pravni sistemi težijo k tem, da se v 
tistih postopkih, v katerih se soočijo pravice, dolžnosti in interesi 
države na eni in posameznika na drugi strani - med take spada 
tudi inšpekcijski postopek – posamezniku praviloma podeli vsaj 
enako količino, če že ne celo več (procesnih) pravic, kot jih ima 
država. To pa iz preprostega razloga, ker država že tako ali tako 
razpolaga s sredstvi prisile, običajno pa tudi z bistveno več 
denarja in strokovnega znanja, kot ga imajo oziroma premorejo 
posamezniki. 
V Sloveniji pravice zavezancev v inšpekcijskem postopku 
zagotavljata Zakon o upravnem postopku kot lex generalis 
(splošni predpis) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru kot lex 
specialis (specialni predpis), pri čemer v primeru kolizije 
(nasprotja) med določili obeh zakonov velja argumentacijsko 
pravilo lex specialis derogat legi generali. 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) govori o pravicah 
posameznikov v upravnih postopkih v svojih temeljnih načelih. 
Pomen temeljnih načel je ta, da služijo kot kažipot v tistih 

primerih, ko se razlagalec pravnih norm sooči z večpomenskimi 
pravnimi določili. 
Eno izmed pomembnejših pravnih določil z vidika pravic 
posameznikov v upravnih postopkih je načelo varstva pravic 
strank in javnih koristi, v skladu s katerim morajo organi pri 
postopanju in odločanju strankam omogočiti, da te čim lažje 
zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Kadar uradna oseba glede 
na podano dejansko stanje izve ali sodi, da ima stranka v 
postopku podlago za uveljavitev kakšne pravice, jo je dolžan 
na to opozoriti.  
Zelo pomembno je tudi pravilo, v skladu s katerim se pri 
odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank 
nasproti njim uporabljajo tisti predpisi in ukrepi, ki so 
zanje ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa. 
Organ pa mora tudi skrbeti, da nevednost in neukost stranke in 
drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim 
gredo po zakonu.  
Želeli bi poudariti, da morajo državni organi načelo varstva 
pravic strank in javnih koristi uporabiti tudi v vseh specialnih 
upravnih postopkih (torej tudi v inšpekcijskem postopku), saj se 
ZUP neposredno uporablja tudi v takih postopkih (razen, če 
zakon, ki ureja tak specialni upravni postopek – denimo Zakon 
o inšpekcijskem nadzoru - vsebuje vsebinsko drugačno 
določilo). V takem primeru bi se skladno z načelom lex specialis 
derogat legi generali uporabljalo to drugačno, specialnejšo 
zakonsko določilo. Zakon o inšpekcijskem postopku takega 
drugačnega določila ne vsebuje. 
Zelo pomembno načelo z vidika zaščite pravic strank je tudi 
načelo zaslišanja strank (načelo kontradiktornosti). V skladu 
s tem načelom je treba, preden se izda odločba, stranki dati 
možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembna za tako odločbo (dolžnost zaslišanje stranke). Če so 
v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi si interesi, mora 
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imeti vsaka stranka možnost, da se izjavi o zahtevkih in 
navedbah stranke z nasprotnim interesom. 
Izjemno pomembno je tudi določilo, v skladu s katerim organ 
svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem 
strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo (razen v 
primerih, določenih z zakonom).  
Med pomembne upravno-procesne pravice posameznika sodi 
tudi pravica do pritožbe. 
Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima namreč stranka vselej 
pravico pritožiti se. Samo z zakonom pa je mogoče predpisati, 
da v posameznih upravnih zadevah pritožba ni dovoljena. 
Med pomembnejšimi pravicami stranke v upravnih postopkih bi 
omenil še dolžnost upravnega organa, da postopek vodi hitro, 
s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke 
(načelo ekonomičnosti postopka).  
ZUP določa tudi, da je treba pred izdajo odločbe ugotoviti vsa 
dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembne, in 
strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in 
pravne koristi. 
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)  
Kot je že omenjeno zgoraj, je ZIN v odnosu do ZUP specialni 
predpis, kar pomeni to, da se v primeru nasprotujočih se določb 
med ZIN na eni in drugimi, splošnejšimi predpisi (v mislih imam 
predvsem ZUP), na drugi strani, uporablja ZIN. To pa še ne 
pomeni, da se ZUP ne bi mogel uporabiti v primerih, ko ZIN ne 
vsebuje konkretnejših, specialnejših določil glede določenega 
pravnega razmerja.  
ZIN določa, da inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega 
nadzora tako z namenom varovanja javnega interesa, kot tudi z 
namenom varovanja interesov pravnih in fizičnih oseb. 
Z vidika pravic zavezancev v inšpekcijskih postopkih je zelo 
pomembno načelo sorazmernosti. V skladu s tem načelom 
morajo inšpektorji opravljati svoje naloge tako, da pri 
izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in 
fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega 
inšpekcijskega nadzora. 
Podobno kot ZUP, tudi ZIN vsebuje pravilo glede določitve blažje 
sankcije. Pri izbiri ukrepov mora namreč inšpektor ob 
upoštevanju teže kršitve izreči ukrep, ki je za zavezanca 
ugodnejši, če je s tem dosežen namen predpisa. 
Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti pa mora inšpektor 
upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in 
okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična 
ali pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor ob dolžni 
skrbnosti odpravi nepravilnosti. 
 
Pravice in dolžnosti zavezanca  
Predvsem je pomembno poudariti, da je lahko zavezanec, 
njegov zastopnik ali pooblaščenec in njegova odgovorna oseba 
prisoten pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora. Izjema je, 
če bi taka prisotnost ovirala učinkovito izvedbo inšpekcijskega 
nadzora. 

Inšpekcijski zavezanec mora vselej imeti tudi možnost, da se 
izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki jih inšpektor uporabi za 
argumentacijo svojih odločitev v inšpekcijskem postopku. 
Kršitev te pravice zavezanca je namreč v primeru njegove 
pritožbe zoper odločitev inšpektorja razlog za odpravo odločbe. 
V zvezi s tem bi omenil, da mora v primerih, če ne gre za nujne 
in neodložljive ukrepe, inšpektor pred izdajo odločbe 
vročiti zavezancu zapisnik in ga pozvati, da se v 
določenem roku, ki ne sme biti krajši od 48 ur, pisno ali 
ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. 
Na ta zapisnik mora biti zavezanec pozoren, prav tako 
mora biti pozoren na možnost, da poda izjavo o 
ugotovljenih dejstvih in okoliščinah inšpektorja. Taka 
izjava je pomembna, saj se lahko upošteva v kasnejših 
pritožbenih postopkih.  
 
Sklep  
V Sloveniji se ne moremo pritoževati nad tem, da nimamo 
ustrezne procesne zakonodaje, ki bi varovale pravice šibkejših 
strank v pravnih postopkih. To velja tudi za upravni postopek in 
za inšpekcijski postopek kot specialno obliko upravnega 
postopka.  
Problem, ki ga zaznavajo, je drugje, in sicer v pogostih 
prekoračitvah pooblastil inšpekcij in inšpektorjev ob izvajanju 
inšpekcijskih postopkov, do česar prihaja zaradi (pogosto 
lažnega) občutka premoči inšpekcij v posameznih postopkih, pa 
tudi v pretiranem strahospoštovanju inšpekcijskih zavezancev 
do inšpekcijskih služb, kar je verjetno tudi posledica (sicer že 
preživete) socialistične mentalitete, v skladu s katero so imeli 
državni organi status tako rekoč nedotakljivih.  
Drug problem je v pomanjkljivem zavedanju zavezancev glede 
obsega njihovih pravic v inšpekcijskih postopkih, kar je 
večinoma posledica nizke ravni poznavanja problematike, 
nezadostnega izobraževanja, včasih pa tudi pomanjkanja 
interesa.  
Kakor koli obrnemo – pravice zavezancev (in dolžnosti 
inšpektorjev) v zakonodaji obstajajo – in na njih je, ali se jih 
bodo odločili v praksi tudi ustrezno uporabljati. 
 

 
 

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA  
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne mere s strani 
OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 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 2020 
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 1,00%, 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 
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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  50,00 EUR enkratno 80,00  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. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno 
plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti. 

 
OBVEZNOSTI 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU za izplačila  od 1.3.2019 dalje 
znaša 941,67 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2019 dalje znaša: 886,63 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 35,05 EUR  (velja od 1.4.2019!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 35,53 EUR  (velja od 1.1.2019!) 

 
 

 

 
 

 

60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca1.681,55

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. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 

85 % PP** 3,5 PP***

1.429,32 5.885,43

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 221,54 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 126,49 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 348,03 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 90,90 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 93,76 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,58 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 192,24 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,86 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,00 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,86 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,86 11,77

Skupaj drugi prisp. 5,72 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 545,99 2.248,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - AVGUST 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca1.681,55


