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PRAZNUJEMO 40 LET! 
 
Pred štiridesetimi leti, 16. aprila 1976, se je začelo pisati novo poglavje v sicer večstoletni obrtniški dejavnosti v Škofji Loki in okolici. To 
je bil dan, ko je nastalo Društvo samostojnih obrtnikov Škofja Loka, predhodnik sedanje Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka. 
Naša zbornica, kot pomembna podporna podjetniška institucija, skrbi za uresničevanje obrtniških potreb skupaj z drugimi lokalnimi 
institucijami na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Njen namen je skozi vsa leta ostal enak: skrbi za 
razvoj in povezovanje malega gospodarstva, nudi storitve in podporo obrtnikom in podjetnikom na različnih področjih podjetniškega 
poslovanja. Že štirideset let je tako naša zbornica tisto pravo mesto za vse obrtnike in podjetnike, ki želite, da vam 
nekdo prisluhne, svetuje, pokaže pot do odgovora, pomaga pri izobraževanju, pri promociji izdelkov, organizira 
druženje.  
V luči praznovanja našega okroglega jubileja pa se bodo skozi celo leto vrstili tudi drugi dogodki s podjetniško vsebino, pripravljamo 
novo spletno stran zbornice, izdali bomo posebno - jubilejno številko našega glasila Loška obrt…Seveda vas bomo o tem dodatno 
obveščali. 
Čeprav bomo ta naš pomembni jubilej praznovali skozi vse leto, bomo na zbornici v mesecu aprilu še posebej aktivni. Pripravili smo 
»DNEVE ODPRIH VRAT OOZ ŠKOFJA LOKA«, v sklopu katerih bo dan poudarek izobraževanju s področja davčnega, 
gospodarskega in delovnega prava, osrednji dogodek pa bo prav gotovo slavnostna prireditev s kulturnim programom. 
 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV (15. april, ob 19. uri, Športna dvorana Trata) 
 
Vabimo vas, da se udeležite osrednjega dogodka praznovanja naše 40-letnice, ki bo potekal v petek, 15. aprila 2016, s pričetkom 
ob 19. uri v Športni dvorani Trata, Škofja Loka. 
 
V bogatem kulturnem programu, ki ga bo povezovala SAŠA PIVK AVSEC, bodo nastopili:  
− priljubljena slovenska pevka ALENKA GODEC, 
− URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE, s katerimi bomo spoznali, kako zveni kantavtorstvo s pridihom ljudske 

glasbe, 
− član Slovenskega okteta JANEZ TRILER in odlična glasbenica MAJA TRILER,  
− pevka, glasbenica in radijska voditeljica ANDREJA ČAMERNIK skupaj z DANIELOM RAMPRETOM, ki ga poznamo pod 

umetniškim imenom McDANNY 
− mlad kvintet oziroma ANSAMBEL DOR MA CAJT  ter 
− MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA. 
 

Na prireditvi bodo podeljena tudi priznanja nekaterih zaslužnim članom naše zbornice.  
 

Vstop na prireditev bo možen izključno z vstopnicami, ki so vam brezplačno na voljo na sedežu naše zbornice do vključno srede, 
13. aprila. Vsak član (aktiven ali upokojen) lahko dobi po dve vstopnici! 
Po kulturnem programu bo sledila zakuska s kozarčkom, da skupaj nazdravimo ob temu pomembnemu jubileju naše stanovske 
organizacije! 

Vljudno vabljeni! 
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DNEVI ODPRTIH VRAT OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
Predavanje: AKTUALNO NA PODROČJU GOSPODARSKEGA IN CIVILNEGA PRAVA  
ponedeljek, 11. april, ob 9. uri 
velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a 
 

Program: 
1. Obveznosti iz naslova javnega predvajanja glasbe v lokalu (SAZAS, ZAMP, IPF…) 
2.  Posamezni vidiki ravnanja s terjatvami, vključno glede: 

− Kako se dobro pripraviti in ustvariti čim boljši položaj upnika pred sprožitvijo izvršilnega postopka? 
− Izterjava  terjatev v sodnem, zlasti v izvršilnem postopku ter izvensodnem postopku. Na kaj je potrebno biti pozoren?  
− Kaj pomeni poziv k mediaciji v gospodarskih sporih? 
− Kaj se zgodi s terjatvami s.p. po izbrisu statusa s.p. v sodnih postopkih, zlasti izterjave? 
− Kako pravilno obvestiti sodišče o tem, da je dolžnik tekom sodnega postopka plačal svoj dolg?  
− Katere so pasti nepravilnega »umika tožbe«? 

3. Nagovarjanja različnih spletnih imenikov k vpisu v njihov imenik in pomen izpolnjevanja njihovih obrazcev z opozorilom na 
posamezne zavajajoče in nepoštene poslovne prakse.  

4. Odgovori na vprašanja udeležencev. 
 

Z nami bo Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica, strokovna svetovalka na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
Kotizacije NI! 
Rok za prijave: 8.4.2016 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   
 
Predavanje: OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI IN NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO 
četrtek, 14. april, ob 17. uri 
velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a 
 

Program: 
1. Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji: 

− Kdaj prijaviti storitev.    
− Potrebna dokumentacija za napotitev (slovenski državljan, državljan tretje države, opravljanje storitev v EU in izven EU). 
− Plačevanje prispevkov za gradbene sklade.  
− Plačilo napotenega delavca (kdaj gre za službeno pot in kdaj ne). 
− Najpogostejše napake pri čezmejnem poslovanju s tujino (nadzor, globe). 
− Novosti v Avstriji v letu 2016. 

2. Predstavitev predloga Zakona o napotitvi delavcev v tujino. 
3. Vprašanja in odgovori. 
 

Z nami bo Zdenka Bedekovič, univ. dipl. ekon., strokovna svetovalka na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
Kotizacije NI! 
Rok za prijave: 13.4.2016 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   
 
DAN ODPRTIH VRAT - brezplačna krajša individualna svetovanja!  
ponedeljek, 18. aprila, od 8. do 15. ure 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 
 

Nudimo vam možnost koriščenja  krajšega individualnega svetovanja strokovne službe naše zbornice. Svetovanja so brezplačna za vse 
interesente, vendar pa je zanje potrebna predhodna prijava zaradi uskladitve terminov. Prosimo, da nam do četrtka, 14. aprila, na 
naslov ooz.sk.loka@siol.net ali po telefonu 04 50 60 200 sporočite vaše vprašanje in predlagate uro srečanja.     
 
Predavanje: PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) – praktični vidik za 
ponudnike 
torek, 19. april, ob 17. uri 
velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a 
 

Kaj prinaša nov Zakon o javnem naročanju, ki je začel veljati 1. aprila?  Na seminarju bodo poleg sistematičnega prikaza novosti ZJN-3 
med drugimi podani tudi odgovori na vprašanja:  Kako se bo po novem sankcioniralo nespoštovanje delovnopravne zakonodaje? Bo 
možno zahtevati, da bo ključen kader zaposlen pri ponudniku? Kakšen bo položaj podizvajalcev? Bo možno zahtevati, da del predmeta 
naročila izvede ponudnik sam? Kako bo po novem potekala oddaja ponudb? Bodo reference lahko tudi merilo? Bo sprememba ponudbe 
še dopustna v tolikšni meri kot sedaj? Ali zakon določa bolj učinkovito izločitev neobičajno nizke ponudbe? 
 

Program:  
1. Splošna določila: 

− Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3 
− Načela javnega naročanja in socialna klavzula 
− Zavezanci 

− Mejne vrednosti za uporabo in objave 
− Izjeme od uporabe zakona 
− Komunikacija in oddajanje ponudb v prihodnje 

2. Preveritev in ocenjevanje ponudb: 
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− Ugotavljanje sposobnosti  
− Merilo in izbor najugodnejše ponudbe  
− Neobičajno nizka ponudba 
− Računska napaka  
− Formalno nepopolna ponudba 
− Enotni evropski obrazec za oddajo javnega naročila -

ESDP 
− Izvedba javnega naročila, podizvajalci  

3. Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo 
ponudbe 

− Odprti postopek, omejeni postopek 
− Konkurenčni dialog 
− Konkurenčni postopek s pogajanji 
− Postopek pogajanj z objavo 
− Postopek pogajanj brez objave 
− Postopek naročila male vrednosti 

4. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo po novem 
5. Dopustna sprememba  pogodbe 

 
Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica družbe Bonorum, d.o.o. Izkušnje s področja javnih naročil si je 
pridobila v okviru dolgoletnega dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum d.o.o. 
Kotizacije NI! 
Rok za prijave: 15.4.2016 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   
 
Predavanje: ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO TER PRAVILNIK O OSEBNEM 
DOPOLNILNEM DELU  
sreda, 20. april, ob 17. uri 
velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a 
 

Program: 
1. Kaj je delo na črno 
2. Kaj je zaposlovanje na črno 
3. Nedovoljeno oglaševanje 
4. Kaj ne šteje za delo ali zaposlovanje na črno 
5. Osebno dopolnilno delo 

− Kaj je osebno dopolnilno delo 
− Priglasitev osebnega dopolnilnega dela 
− Kje in na kakšen način se pridobijo vrednotnice, oblika vrednotnice 
− Obrazec in način poročanja o doseženem prihodku 
− Prijava podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

6. Nadzor nad izvajanjem določb novega zakona in sankcije 
7. Vprašanja in odgovori. 
 

Predaval bo Tomaž Bernik, univ. dipl. pravnik, samostojni strokovni sodelavec na Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov 
Slovenije, član pogajalske skupine delodajalcev za pripravo in sprejemanje delovnopravne zakonodaje. 
Kotizacije NI! 
Rok za prijave: 18.4.2016 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   
 

 
ZAKONODAJA
 
DARILNI BONI – KAKO RAVNATI Z NJIMI, DA BO VSE V 
SKLADU S PREDPISI… (avtor: Božena Macarol) 
 
OZS prejema številna vprašanja, kako ravnati  pri prodaji 
darilnih bonov, zato so za vas pripravili nekaj napotkov, ki ne 
veljajo zgolj za kozmetično dejavnost, pač pa za vse obrtnike, 
ki strankam prodajate tudi darilne bone.  
 
Izhodišče za proučevanje problematike darilnih bonov je bilo 
naslednje vprašanje naše članice:  
 
»Članico, ki se ukvarja s kozmetično dejavnostjo zanima, kako 
pravilno izdajati darilne bone, da bo poslovala v skladu z 
zakonodajo. Predvsem želi, da ob morebitnem inšpekcijskem 
nadzoru ne bi imela davčnih posledic. Zanima jo, kako ravnati 
pri izdajanju darilnih bonov za znane storitve in kako z 
vrednostnimi boni, ki glasijo le na znesek? Kako ravnati in kdaj 
izdati račun za storitve, ki se prodajajo v paketih in kako 
ravnati v primerih, ko  strankam opravljamo brezplačne 
storitve?« 
 

1. IZDAJANJE DARILNIH BONOV 
 
V praksi poznamo dve najpogostejši vrsti darilnih bonov. 
Stranke lahko kupijo darilni bon za opravljanje določene 
storitve, ali pa vrednostni bon, v katerem je opredeljena le 
vrednost, ne pa tudi vrsta storitve. Kadar stranka kupi darilni 
bon za konkretno storitev (nega obraza, oblikovanje telesa, 
pedikura,...) je stranki dolžna izstaviti račun in ga davčno 
potrditi. Kadar pa stranka kupi vrednostni bon, pri katerem 
vrsta storitev ni opredeljena, pač pa le vrednost, storitev pa si 
obdarjenka ob prihodu v salon izbere sama, podjetnik  ne 
izstavi računa za nakup bona, pač pa stranki izda le potrdilo o 
prejemu gotovine. V tem primeru namreč še ne nastane 
promet blaga in storitev, saj gre zgolj za menjavo enega 
plačilnega sredstva za drugega. Vrednostni darilni bon je 
namreč plačilno sredstvo in še ne pomeni nakupu storitve.  
Podjetniki so namreč dolžni račun za opravljeno storitev izdati 
obdarjencu po opravljeni storitvi. 
Pri prodaji darilnih bonom bi bilo priporočljivo, da davčni 
zavezanci na zadnjo stran darilnega bona, izdanega za 
konkretno storitev, napišejo številko in datum računa na 
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podlagi katerega je bil darilni bon poravnan. Tako ga bodo 
kasneje z lahkoto našli, če bo potrebno inšpektorju pojasniti, 
da je stranka storitev že plačala z bonom, bon pa z računom 
št...z dne…., ki je bil izdan stranki, ki je darilni bon kupila. Na 
ta način obdarjenki ne bo razkrita vrednost darilnega bona, saj 
bo na bonu navedena le številka računa in datum izstavitve, ne 
pa tudi vrednost računa. 
 
2. OPRAVLJANJE STORITVE V PAKETU 
V kozmetičnem salonu (ali v drugi, sorodni dejavnosti)  se 
lahko opravljajo različne obravnave (tretmaji) strank, ki se 
opravijo večkrat in trajajo daljše obdobje. (Primer: Oblikovanje 
telesa, ki zajema več obravnav npr.: 10 obravnav cena pa je 
določena za celotni paket v znesku npr. 200,00 €). Stranka v 
tem primeru obišče salon večkrat, kozmetičarka pa ji celoten 
paket storitev zaračuna v enkratnem znesku, običajno na 
začetku ali na koncu obravnave.  
Pri izvajanju takšnih storitev je priporočljivo, da davčni 
zavezanci vodijo evidenco o obravnavah (npr. kartice z 
opravljenimi obravnavami po posamezni stranki oziroma 
evidence o strankah), iz katerih naj bo razvidna: št. računa (ali 
plačila, če je to vnaprejšnje), datum izvedbe obravnave, vrsta 
obravnave ipd... Skratka, če pride inšpektor, je potrebno 
povezati naročilo stranke z plačilom - ali vnaprejšnjim, ali 
kasnejšim. Za lažje vodenje evidenc in večjo transparentnost bi 
bilo dobro, če bi račun vseboval tudi ime in priimek stranke. 
 
3. BREZPLAČNA STORITEV KOT NAGRADA 
V primerih, ko stranke koristijo več obravnav ali pa vodja 
kozmetičnega salona stalnim strankam ponudi neko brezplačno 
storitev kot nagrado – zahvalo (gratis) bi bilo najbolje, če 
stranka nikoli ne bi pri enem obisku koristila le brezplačnih 
storitev, temveč bi tisti dan imela tudi kakšno plačljivo storitev,  
brezplačne pa v obliki popusta na računu. Tako ob odhodu iz 
salona ne bi imela problemov. Teoretično je sicer možno 
izstaviti tudi račun s 100 % popustom in navedbo »gratis 
storitev«, vendar nimamo izkušenj, kakšen bi bil odziv davčnih 
inšpektorjev v takšnih primerih.  
 
Če bi bila sama v enaki situaciji kot gospa, ki mi je postavila ta 
vprašanja, bi sprejela notranji akt, v katerem bi vse delovne 
postopke na kratko popisala - npr. kako ravnam v primeru 
darilnih bonov, kako ravnam in kakšne listine izdajam za več 
obravnav hkrati, kdaj jih izdam, kako ravnam, če mi nekdo 
plača predujem in kako ravnam, če kakšno storitev opravim 
brezplačno. Skratka – pomembno je, da so delovni postopki in 
listine, ki na njihovi podlagi nastajajo jasni, enostavni in 
pregledni.  
Menim, da ob takšnem ravnanju davčni zavezanci ne bi smeli 
imeti problemov pri dokazovanju pravilnosti svojega ravnanja. 
Če bi inšpektor naletel na stranko, ki bi iz salona prišla brez 
računa, bo lahko pojasnila, da je račun za storitve plačala že 
pred časom (npr. pred prvo obravnavo stranke), kozmetičarka 
pa ga bo z lahkoto našla v blagajni. Če bo kozmetičarka vodila 
evidenco o opravljenih obravnavah z označbo datuma in 
načina plačila (ali pa z zaznambo v evidenci, da bodo vse 
obravnave v celoti plačane šele na koncu), ne bi smela imeti 
težav z davčno inšpekcijo.  
Zgolj ustno pojasnjevanje, kako poteka zaračunavanje storitev, 
brez ustreznih dokazov, praviloma ne bo zadostovalo.  
 
OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA PRI 
»POPOLDANSKEM S.P.-JU«  
 
Finančni urad RS je na predlog OZS pripravil pojasnilo glede 
dopustnosti kratkotrajnega dela pri »popoldanskem s.p.«, ki 
nima nikogar zaposlenega, ki ga navajamo v nadaljevanju: 

ZPDZC-1 v 17. členu obravnava kratkotrajno delo, kot izjemo, 
ki se ne šteje za zaposlovanje na črno po določbah 5. člena 
tega zakona. Kratkotrajno delo lahko opravljajo družinski člani 
oziroma osebe, navedene v prvem odstavku 17. člena zakona. 
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela, in 
sicer največ v obsegu 40 ur mesečno. Opravlja pa se lahko v 
mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 
zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 
zaposlenimi. Med obrazložitvami pojmov je v 2. členu ZPDZC-1 
navedeno, da je samozaposlena oseba fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. 
Torej je med temi osebami tudi oseba, ki opravlja 
dejavnost kot postranski poklic. 
 
Podobno je tudi mnenje, ki smo ga dobili v vednost s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Ministrstvo pojasnjuje, da je samostojni podjetnik 
posameznik v skladu s šestim odstavkom 3. člena Zakona o 
gospodarskih družbah – ZGD-1 fizična oseba, ki na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja. Pridobitna dejavnost po ZGD-1 je 
vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja 
dobička. Ministrstvo navaja, da ZPDZC-1 ne določa razlik med 
popoldanskim s.p. in polnim s.p. V prvem odstavku 40. člena 
ZPIZ-2 je določeno, da lahko zavarovanec (med drugimi tudi 
samozaposlena oseba), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice 
do predčasne ali starostne pokojnine, pridobi pravico do delne 
pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki 
ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma 
zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur 
tedensko. V tretjem odstavku 116. člena ZPIZ-2 je določena 
višina pokojnine glede  na obseg delovnega oziroma 
zavarovalnega časa. Iz navedenega člena izhaja, da se 
samozaposleni osebi – uživalcu starostne, predčasne in 
vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne 
ponovno delati oziroma opravljati dejavnost v obsegu, ki 
ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma 
zavarovalnega časa (vendar najmanj s četrtino polnega 
zavarovalnega časa) izplačuje sorazmerni del pokojnine. Ob 
upoštevanju navedenih določil se lahko kratkotrajno delo v 
skladu s 17. čl. ZPDZC-1 opravlja tudi pri samozaposleni 
osebi, ki se delno upokoji, delno pa še vedno opravlja 
dejavnost oziroma ostaja v obveznem zavarovanju. 
 
 
IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA ZA 
DELODAJALCE, KI ZAPOSLUJEJO DO 10 DELAVCEV 
(pripravil: Gregor Gartner, dipl. var. inž., www.g-var.si) 
 
Izjava o varnosti je listina napisana na enem listu A4 formata,  
s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, obveščanja in 
usposabljanja delavcev dajanja navodil, ustrezne 
organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev 
v ta namen. 
 
Lastnik podjetja, ki ugotovi, da pri njem ni nevarnosti oziroma 
tveganj za nastanek poškodb pri delu ali bolezni povezani z 
delom oziroma pri delu njegovih delavcev ne nastajajo 
tveganja, zaradi katerih bi bilo potrebno določiti ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in zaposluje manj kot 
10 delavcev lahko poda Izjavo o varnosti v obliki, ki je podana 
v prilogi št.: II  
 
Lastnik podjetja, ki ugotovi, da pri njem obstajajo določena 
tveganja za nastanek poškodb pri delu ali obolenj, ki so 
povezana z delom in zaposluje manj kot 10 delavcev mora 



  

 5 

določiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in 
podati Izjavo o varnosti, ki je podana v prilogi št.: III 
Obe prilogi sta objavljeni na spletni strani OOZ Škofja Loka 
(www.ooz-skofjaloka.si). 
 
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI UPORABI DAVČNE 
BLAGAJNE 
 
Katere so najpogostejše napake pri uporabi davčne blagajne, 
ki so jih opazili inšpektorji, za katere obstaja velika verjetnost, 
da gre za namerno prirejanje podatkov oziroma izogibanje 
sistemu davčnih blagajn? 
Nepravilna uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro 
možnosti za izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov 
(dvojne blagajne). 
Podatki iz računa, izdanega potrošniku, se ne ujemajo s 
podatki, ki jih davčna blagajna posreduje informacijskemu 

sistemu Furs. Namesto, da bi bil račun poslan v potrditev v 
višini 8,7 evra, kolikor je bila vrednost nakupa, je v potrditev 
šla vrednost nič (0 evrov). 
Izdajanje računov z enako ZOI številko. 
Davčno nepotrjeni računi (izdanih ob prekinitvi povezave), ki 
niso potrjeni v zakonskem roku dveh oziroma desetih dneh od 
izdaje računa. 
Izdaje računov brez oznake operaterja naprave (blagajnika), 
oziroma primere, v katerih oznaka operaterja ni povezana z 
ustrezno davčno številko operaterja. 
Zavezanci nimajo na vidnem mestu obvestil o obveznosti izdaje 
računov. 
Zavezanci, ki nimajo sprejetih ustreznih internih aktov, ali pa 
navedbe v internih aktih niso skladne z dejanskim stanjem. 
Nepravilno sestavljene številke računov. 
Neberljive QR kode oziroma črtne kode. 
Računi brez oziroma z neustrezno navedbo časa izdaje računa. 

 

 
DELODAJALCI, ALI PRAVILNO OBRAČUNAVATE POTNE STROŠKE? 
(http://pro.finance.si/, 21. 3. 2016) 
 
Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka 
pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za 
socialno varnost, zamudne obresti ter morebitne kazni za 
prekršek. 
 
Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in 
podjetniki. Tako podjetniki kot njihovi zaposleni so dolžni sproti 
in redno izpolnjevati potne naloge, s katerimi spremljajo in 
dokazujejo službena potovanja. Ob koncu vsakega meseca pa 
morajo podjetniki zaposlenim obračunati tudi prevoz na delo in 
z dela. 
 
Potni stroški in službeno potovanje 
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do 
višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali 
kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem 
osebnega avtomobila. 
Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje 
tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte 
in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja 
službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za 
prevoz in prenos stvari oziroma prtljage. 
V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, 
se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne 
všteva v davčno osnovo do višine 0,37 evra za vsak prevožen 
kilometer. 
 
Potne naloge izpolnjujte sproti 
Pri spremljanju oziroma dokazovanju službenega potovanja, 
torej vsake poti, ki jo podjetnik ali delavec opravi v poslovne 
oziroma službene namene, je nujno izpolnjevati potne naloge. 
Pisanje potnih nalogov je za večino podjetnikov in zaposlene 
zamudno delo, vendar gre za pomemben dokument, ki 
omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj 
zaposlenih ter upravičenosti povračila stroškov, ki so nastali pri 
službenem potovanju. 
Potni nalog je treba sestaviti in izročiti zaposlenemu pred 
službeno potjo. Pomembno je, da je potni nalog sestavljen 
pravočasno in pravilno ter da je po vrnitvi s službene poti 
pravilno narejen obračun potnih stroškov. Potni nalog naj 
vsebuje čim več podatkov, ki dokazujejo službeno pot, s tem 
povezane stroške in njihovo upravičenost.  

Obrazec naloga za službeno potovanje (št. obr. 7, 21) je 
predpisan, vendar ni obvezujoč. 
Davčni organ pripozna kot verodostojnega tudi poljuben 
obrazec potnega naloga, vendar mora vsebovati določene 
elemente oziroma mora biti sestavljen iz dveh delov, in sicer 
naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov. 
Ob tem za podjetja velja obveznost poročanja vseh izplačanih 
potnih stroškov Fursu - to delajo zelo redki podjetniki. 
Predvsem je to pomembno takrat, ko potni stroški niso 
izplačani pri plači. 
 
Potni stroški za prevoz na delo in z dela 
Po predpisih iz Uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja morate pri mesečnem 
obračunavanju prevoza na delo in z dela upoštevati še več 
stvari. Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela se ne 
vštevajo v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza. 
Pri obračunu se upošteva javni prevoz od običajnega 
prebivališča do postajališča, ki je najbliže delovnemu mestu 
oziroma podjetniku. 
Običajno prebivališče je tisto prebivališče delavca, ki je najbliže 
delovnemu mestu. Drugo prebivališče se lahko upošteva samo, 
če se delavec na delovno mesto od tam vozi vsaj štirikrat na 
teden. 
Če je najbližje postajališče od prebivališča delavca oddaljeno 
več kot en kilometer ali pa delavec ne more uporabljati 
javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo 
stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer. 
Pri obračunu oddaljenosti od prebivališča do delovnega mesta 
se upošteva najkrajša cestna povezava. 
Če delavec lahko uporablja službeni avto zunaj službenega 
prostora, torej v zasebne namene, in mu delodajalec za tako 
uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov ne 
upošteva. 
Delavcu, ki opravlja svoje delo v tujini, se priznava strošek 
prevoza na delo in z dela v višini 0,18 evra za vsak polni 
kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela. 
 
Ne pozabite na dnevnice 
Kot potni stroški, torej povračilo stroškov, ki ga prejmejo 
delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. 
Dnevnica je povprečni strošek, ki ga ima zaposleni ali podjetnik 
na službeni poti s prehrano in drugimi izdatki, pri obračunu pa 
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se upošteva celoten čas trajanja službenega potovanja. 
Izračuna se v urah in dnevih od začetka do konca potovanja. 
Enako kot prevoz na delo in z dela ter kilometrino za službene 
poti jih morajo podjetja obračunavati redno in sproti. 
Za službeno potovanje v Sloveniji je najnižja dnevnica 7,45 
evra za pot, ki traja od šest do osem ur. Nad osem ur lahko 
podjetje obračuna dnevnico v višini 10,69 evra, nad 12 ur pa 
21,39 evra. Omeniti velja, da je povračilo dnevnic odvisno tudi 
od delovnega mesta - komercialistom na terenu npr. ne 
pripadajo, saj je taka narava njihovega dela. 
 
Zajtrk znižuje dnevnico 
Če na svojem službenem potovanju, ki traja od osem do 12 ur, 
prenočite v Sloveniji in pri tem izkoristite tudi zajtrk, se znesek 
dnevnice zniža za 15 odstotkov. V primeru, da službeno 
potovanje traja več kot 12 in manj kot 24 ur in pri prenočitvi v 
Sloveniji izkoristite tudi zajtrk, se vam višina dnevnice zniža za 
10 odstotkov. Podobno velja tudi za prenočevanje na 
službenem potovanju v tujini. V primeru, da boste delali dva 
dni zaporedoma in prenočili zunaj kraja običajnega prebivališča 

in zunaj sedeža podjetja, boste prejeli tudi terenski dodatek. 
Če vam bo delodajalec pri tem zagotovil hrano in 
prenočevanje, se vam v davčno osnovo dohodka ne bo vštel 
terenski dodatek do višine 4,49 evra na dan. 
 
Ni vsaka pot v tujino enaka prejšnji 
Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino 
se določi glede na višino zneska, ki je določen v Uredbi o 
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Za službeno 
potovanje v Belgijo lahko podjetje obračuna dnevnico za čas 
potovanja 63 evrov na dan, za službeno potovanje v Italijo ali 
Avstrijo 55 evrov, za Rusijo in Bolgarijo pa 40 evrov. Najvišja 
bo višina dnevnice za službeno potovanje v Moskvo in Sankt 
Peterburg v Rusiji - 80 evrov.  
 
Pravilno obračunavanje potnih stroškov  je pri poslovanju 
obrtnikov in podjetnikov zelo pomembno, zato bomo na to 
temo na OOZ Škofja Loka pripravili posebno predavanje, 
ki bo potekalo konec meseca maja ali v začetku junija. 
Podrobnosti bomo objavili v naslednjem Informatorju. 

 
 

OZS ZA DRUGAČNO UREDITEV REGRESNIH ZAHTEVKOV 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) podpira 
predlagane spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, na podlagi katerih bi se izključila 
odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica njegovega 
ravnanja iz lažje malomarnosti kot tudi predlagane 
spremembe, na podlagi katerih bi se delodajalčeva 
odgovornost limitirala na maksimalno 20-kratnik najnižje 
pokojninske osnove. Predlaga pa še določene spremembe. 
V OZS se strinjamo, da mora delodajalec postoriti vse kar je v 
njegovi moči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi normami, 
čeprav so po našem mnenju le-te preštevilne. 
 
Toda navkljub temu, da ima delodajalec s področja 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu bolj ali manj vse 
urejeno kot to od njega zahtevajo pozitivni predpisi, npr.: 
− ima izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja; 
− delavec je bil na predhodnem in obdobnem zdravstvenem 

pregledu; 
− delavec ima opravljen izpit iz varstva pri delu; 
− delodajalec jih sproti izobražuje; 
− delodajalec daje delavcem navodila glede ukrepov za 

zagotavljanje varstva pri delu; 
− delodajalec jih opozarja na kršitve, na obvezo za nošenje 

zaščitnih sredstev ipd.,  
 pa seveda absolutne varnosti pri delu delodajalec delavcem 
nikakor ne more zagotoviti.  
 
Pri OZS nikakor ne nasprotujemo, da mora delodajalec povrniti 
škodo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), če 
je le-ta nastala kot posledica delodajalčevih naklepnih dejanj 
ali opustitev. Sporni pa se nam zdijo primeri, ko je stopnja 
krivde delodajalca nižja, torej, ko škodni primer nastane iz 
malomarnosti, še posebej, če gre za lažjo malomarnost. V 
takih primerih številni sistemski predpisi omejujejo višino 
škode, ki jo mora plačati povzročitelj (npr. CMR konvencija, 
prevozi potnikov, letalske nesreče, odškodnina izbrisanim...). 
Smisel omejitve je v tem, da se ne ogrozi obstoj subjekta, ki je 
povzročitelj škode. Do sedaj veljavna zakonodaja ne ureja 
odgovornosti na način, da bi veljala omejitev, celo več, 
podjetjem ni omogočeno, da te rizike sploh zavarujejo.  
Takšna  opustitev je ustavno sporna, zlasti v primerjavi z 
nekaterimi drugimi skupinami. 

Dodatni argumenti za takšno ureditev: 
− regresni zahtevek ZZZS iz naslova škode zaradi prometnih 

nesreč se naslovi zavarovalnici pri kateri ima povzročitelj 
zavarovano avtomobilsko odgovornost – 18. člen Zakona o 
obveznih zavarovanjih v prometu, ZOZP-UPB3 (Ur. list RS 
št. 93/2007);   

− komercialne zavarovalnice imajo limitirano višino regresnih 
zahtevkov (12.000,00 EUR), če gre za škodo, ki izvira iz 
prometnih nesreč – 7. člen Zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu), četudi je povzročitelj škode 
alkoholizirana oseba; 

− regresni zahtevki so limitirani tudi po ZPIZ-2 (190. člena 
zakona), če je povzročitelj škode fizična  oseba. Ni videti 
utemeljenih razlogov, da se tudi za podjetja ne uporabi ta 
ureditev, upošteva naj se ekonomska moč povzročitelja 
škode in ne zgolj status; 

− neenako obravnavanje posameznih povzročiteljev škode – 
podjetnik vs fizične osebe (regresni zahtevki niso 
predvideni pri adrenalinskih športih, škodah zaradi 
prekrška, pijanih voznikih….) 

− ustrezna zakonodaja je potrebna za boljše poslovno okolje 
in dvig konkurenčnosti. 

Poleg tega na OZS predlagamo še: 
1. Regresni zahtevki naj se krijejo iz naslova posebnega 

prispevka za poškodbe pri delu, ki se mesečno plačuje v 
višini 0,53 % od plače oziroma zavarovalne osnove. 

2. Zakonsko predpisati obvezno zavarovanje za kritje 
regresnih zahtevkov, toda v okviru obstoječih prispevnih 
stopenj, brez dodatnih stroškovnih obremenitev 
gospodarstva.   

3. V zakonodajo (zakon ali podzakonski akt) je potrebno 
umestiti določbo, ki bo nedvoumno določala zahteve, ki jih 
mora izpolniti delodajalec, da bo »varen pred regresnim 
zahtevkom«. Delodajalcem je potrebno dati navodila 
oziroma orodje, s katerim mu bo omogočeno izvajanje 
zakonske zahteve s področja varstva in zdravja pri delu. 
Posebej mora biti opredeljeno tudi izvajanje nadzora nad 
ukrepi za varno in zdravo delo. »Orodje« mora delodajalcu 
omogočiti, da bo lahko izvajal nadzor v praksi in dokazal, 
da je naredil vse za izvajanje ukrepov ter hkratno zavezo 
delavca k spoštovanju in izvedbi s strani delodajalca 
naloženih ukrepov za varno in zdravo delo. 
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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 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! 
 
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem 
mestu«, 2016/2017 
 
Zavod RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si) je objavil javno 
povabilo za zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja 
v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. 
Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev 
brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca 
- nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim 
vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem 
programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, 
spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, 
ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali 
podobnih del. 

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je 
potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za 
usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti mesečno 
najmanj 30 ur mentorstva. 
Nosilec projekta mora vključene osebe v času usposabljanja 
zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu. Zavezanec za plačilo prispevkov je nosilec projekta. 
Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu 
lahko traja 2 ali 3 mesece. 
Več o razpisu najdete na spletni strani zavoda: www.ess.gov.si 

 
 

KRATKA OBVESTILA 
 
 
VABILA IN OBVESTILA ZA SEKCIJE (podrobnosti objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si) : 
 
1. Sekcija tekstilcev pri OZS vabi na strokovno ekskurzijo na Češko v času od 2. do 5. junija (rok za prijavo: 15.4.2016) 
2. 18. sejem ENERGETIKA in 17. sejem TEROTECH-VZDRŽEVANJE lahko v Celju obiščete od 12. do 15. aprila 2016. Na celjskem 

sejmišču se bo predstavilo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Štiridnevno sejemsko dogajanje bodo zaznamovale 
novosti, koristne informacije in predvsem znanje. 

3. OOZ Logatec organizira strokovno srečanje lesarjev v torek, 12. aprila, ob 17. uri na sedežu zbornice v Logatcu. 
4. Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo 9. in 10.  aprila potekal  Sejem kozmetike in lepote LOVE BEAUTY v sodelovanju z 

BEAUTY FORUM. Člani imate ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih 20 % popust na vstopnico. Program je malo spremenjen, 
končno verzijo progama in predavateljev najdete na spletni strani www.sejemkozmetike.si 

 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ODPRT ŠE DO KONCA MESECA 
Delodajalci se lahko še do konca meseca prijavite na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki ga je Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendiranje objavil novembra. V razpisu je na voljo tri milijone evrov. Sofinanciranje znaša polovico kadrovske štipendije, v 
primerih izobraževanja za poklice, opredeljene v politiki štipendiranja, pa bo sklad sofinanciral 70 odstotkov. Sklad bo financiral 
štipendije do največ 30 oz. 40 %  minimalne plače.   
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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 

PROŠNJA PGD DOBRAČEVA 
V letu 2015 so člani PGD Dobračeva pričeli s projektom posodobitve voznega parka. Tako bi v prihodnjih letih radi zamenjali 
»avtocisterno« GVC 24/50 (Tam 190, letnik 1989) in kombi GVM-1 (MB Sprinter, letnik 1996). Skupni ocenjeni strošek zamenjave obeh 
vozil, z vso pripadajočo opremo, znaša 330.000 €. Polovico predvidenega zneska naj bi prispevala Občina Žiri, drugo polovico pa mora 
priskrbeti društvo. Zaradi res velikega zneska, se s prošnjo obračajo na obrtnike in podjetnike tudi izven območja Žirov. V kolikor v 
vašem podjetju razpolagate z določenimi sredstvi, katerih morebitni delček bi lahko namenili njim in s tem podprli izpeljavo projekta ter 
uresničitev njihovih dolgoletnih želja, vas prosijo, da se odzovete njihovi prošnji. Številka njihovega TRR  je 07000-0000097381. 
Dodatne informacije na tel: 04 51 91 776 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTOR NA OOZ ŠKOFJA LOKA 
Na razpolago je poslovni prostor v pritličju Centra storitvene obrti v velikosti 64,10 m2. Cena: 6,65 EUR/m2. Dodatne informacije 
dobijo interesenti na telefon 04 50 60 200. 

 
 
 
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. 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: 32,20 EUR  (prispevek bo od 1.4.2016 dalje znašal 32,43 EUR) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 
Tabeli za obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih in družbenikov bomo objavili na naši spletni strani! 
 
 
 
 
 


