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VABLJENI NA 13. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT  
(sobota, 6.12.2014, ob 19.30 uri) 
 
Približuje se nam najbolj čarobni čas leta. V teh viharnih in razgibanih časih, ki so polni 
sprememb, še toliko bolj potrebujemo trenutke za umiritev, čas, ko le sproščeno uživamo v 
dobri glasbi in družbi.  
 
Ta čas vam želimo polepšati z našim tradicionalnim Božično-novoletnim koncertom, ki bo 
potekal v soboto, 6. decembra 2014, s pričetkom ob 19.30 uri v cerkvi Sv. Jurija v Stari 
Loki. 
 

Tokrat bo na koncertu nastopil TRIO QUARTET. 
 

 
 
Trio Qartet je zanimiva skovanka. V njej se skriva več 
pomenov. Štirje fantje, ki zasedbo sestavljajo, pa imajo 
prav tako več umetniških obrazov. Če torej latinska 
izpeljanka »trio« pomeni družbo treh, pri Trio Quartetu 
pomeni trojni obraz zasedbe – fantje znajo peti, igrati na 
inštrumente in s svojimi avtorskimi besedili negovati 
slovensko besedo. Tudi njihov glasbeni repertoar je zelo 

raznolik. V preteklih sezonah so se tako občinstvu 
predstavili z domovinskimi skladbami, slovensko ljudsko 
pesmijo, umetnimi skladbami, dalmatinskim 
repertoarjem, opera-pop programom, italijanskimi 
kanconami, pop repertoarjem in zimzelenimi melodijami. 
Skratka, kot pravijo: »Izvajamo vse!«  

 

 
 

Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic, ki jih boste prejeli ob prijavi. Število sedežev 
je omejeno! Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki do zasedbe mest.    
 
Vsakdo si zasluži sprostitve in zabave v veseli družbi ter predvsem lepih doživetij, zato vas vabimo, da se koncerta 
udeležite. Pester in zanimiv program tokratnega božično-novoletnega koncerta vam bo prav gotovo nudil obilo glasbenih 
užitkov! Pridite, zagotovo vam ne bo žal! 
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NOVO VODSTVO OOZ ŠKOFJA LOKA  
 
V četrtek, 20. novembra, je potekala 1. seja 
novoizvoljene skupščine OOZ Škofja Loka za mandatno 
obdobje 2014-2018. Poslanci so sprejeli poročilo o delu 
zbornice v zaključenem mandatnem obdobju (2010-
2014), o finančnem poslovanju zbornice v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta ter izvolili novo vodstvo zbornice 
za obdobje 2014-2018. 
Za predsednika je bil tako izvoljen Jože Misson iz 
podjetja Gea Consult iz Škofje Loke. Na njegov predlog 

so poslanci skupščine potrdili člane upravnega 
odbora, ki ga poleg Jožeta Missona sestavljajo še Milan 
Hafner, Franc Demšar, Jernej Jezeršek, Marko Lotrič, 
Matjaž Oblak, Peter Podobnik, Uroš Jenko, Matjaž 
Miklavč, Boris Mesec in Bojan Šinkovec. 
Poslanci skupščine so izvolili tudi člane novega 
nadzornega odbora. V naslednjih štirih letih bodo to 
funkcijo opravljali Andrej Karlin, Tatjana Novak, Jelka 
Pegam, Julijana Kokelj in Ivo Janez Jelenc. 

 
 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM  
 
Obveščamo vse, ki ste pravočasno prijavili otroke za 
ogled predstave in obisk Božička, da boste v prvem 
tednu decembra prejeli posebno vabilo. Predstave bodo 

na Loškem odru v Škofji Loki potekale v naslednjih 
terminih: petek, 12. decembra, ob 18. uri ter v soboto, 
13. decembra, ob 10. in 12. uri. 

 
VABILA 
 
OBIŠČITE ROKODELSKI CENTER V ŠKOFJI LOKI 
 
V mesecu decembru bodo v  Rokodelskem centru DUO 
na Mestnem trgu v Škofji Loki razstavljali naši mojstri 
rokodelci, člani Sekcije DUO pri OOZ Škofja Loka. 
Prodajna razstava rokodelskih izdelkov dvajsetih 
mojstrov bo praznična, novoletna, čarobna, z nakupom 
izdelkov pa boste podprli domače, lokalne mojstre, 
izdelovalce… Raznovrstni kakovostni izdelki so nosilci 
certifikata Rokodelstvo Art & Craft Slovenije.  
Cel mesec december vam bodo tako na voljo številni 
lični, uporabni izdelki, ki povezujejo tradicijo s 
sodobnostjo in so več kot primerni za decembrska 
obdarovanja. Cene izdelkov pa so tudi brez marže.  
Poskrbeli so tudi za popestritev - bogat srečelov 
rokodelskih izdelkov z ugodnimi cenami in pogostimi 
zadetki. Vabljeni v Rokodelski center DUO Škofja Loka! 
 
NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJI OBRTNIŠKI 
HUMANITARNI USTANOVI! 
 
Dajmo raje sebi ali stanovskim kolegom kot – 
državi! Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini 
lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka 
dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki 
se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za 
financiranje splošnih koristnih (humanitarnih) namenov. 
Julija 2010 je Ustanova za humanitarno pomoč 
obrtnikom pridobila status upravičenca do teh sredstev 
in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo 
svoji stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim 
kolegom (in sebi, če bo treba), kakor pa državi.  
Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za 
humanitarno pomoč obrtnikom,  izpolnite obrazec, ki ga 
najdete na naši spletni strani in ga čim prej: 
- predajte svoji območni obrtno-podjetniški zbornici ali 
- pošljite pristojnemu davčnemu uradu. 

Nikoli ne veste, kdaj se boste morda tudi sami znašli 
med tistimi, ki bodo potrebni pomoči! 
OOZ Škofja Loka želi članom, ki so bili prizadeti v 
nedavnih poplavah, pomagati z akcijo zbiranja 
prostovoljnih prispevkov, zato se ponovno obračamo 
na stanovske kolege na našem območju ter širom po 
Sloveniji za pomoč, da bi naši člani nastalo škodo lahko 
čim prej sanirali. 
Prostovoljne prispevke zbiramo preko Ustanove 
za humanitarno pomoč obrtnikom. Podatki za 
nakazilo: USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ 
OBRTNIKOM, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana  
Poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 
878, Namen: Poplave Škofja Loka, Koda namena: CHAR  
Sklic: 00 10 – 1031. 
Doslej zbrana sredstva smo že nakazali prizadetim, 
skupno je bilo tako razdeljenih že 13.600 EUR. 
 
STROKOVNA EKSKURZIJA SEKCIJE 
GRADBENIKOV PRI OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
Sekcija načrtuje izvedbo še zadnje letošnje strokovne 
ekskurzije. O točnem programu in terminu bomo člane 
sekcije seznanili s posebno pošto. 
 
Seminar: NEOPOREČNA VGRADNJA, 
SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE HIŠNIH 
KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV (četrtek, 
4.12., ob 13.30 uri) 
 
Za inštalaterje, serviserje in vzdrževalce kurilnih in 
dimovodnih naprav, pečarje, dimnikarje in vse druge 
zainteresirane, je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
pripravila seminar z naslovom: Neoporečna vgradnja, 
servisiranje in vzdrževanje hišnih kurilnih in 
dimovodnih naprav.  
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Seminar, ki ga bo izvajalo Slovensko združenje za 
požarno varnost (SZPV) bo potekal v četrtek, 4. 
decembra 2014, ob 13.30 uri v prostorih Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, Celovška c. 71 v 
Ljubljani.  
Kotizacije za člane OZS ni, za nečlane pa znaša 60 €/ 
osebo (DDV vključen) in vključuje vsebine po programu, 
postrežbo med odmorom in zbornik predavanj. 
Smernico SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, 
vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, ki je 
osnovno gradivo za seminar, si lahko preberete in 
natisnete na spletni povezavi (potrebna je registracija):  
http://www.szpv.si/kategorija/5/Predpisi,%20smernice 

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki je 
prav tako priporočljivo gradivo, pa si lahko pogledate in 
natisnete na povezavi: http://www.uradni-
list.si/1/content?id=115261 
 
STROKOVNO SREČANJE GRADBENIKOV – najava 
dogodka!  
Obveščamo vas, da strokovne sekcije na Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije tudi v letu 2015, 
natančneje 30. in 31. januarja, organizirajo skupno 
strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, krovcev in 
inštalaterjev-energetikov. Potekalo bo v Kongresnem 
centru Terme Zreče. Program srečanja je v pripravi.  

 
 
AKTUALNO 
 
OBVEZNOSTI DELODAJALCEV GLEDE PRIPRAVE 
IN SPREJEMA AKTOV SKLADNO Z ZAHTEVAMI 
ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: 
zakon), ki velja od 3. 12. 2011 je delodajalcem prinesel 
nekaj novih obveznosti, tudi v obliki priprave obveznih 
internih aktov. Delovni inšpektorji v primeru nadzora pri 
delodajalcih preverjajo tudi sprejem teh aktov. V kolikor 
še niste uspeli pripraviti aktov za obvladovanje 
psihosocialnih tveganj ter urejanje prepovedi dela pod 
vplivom alkohola in prepovedanih drog, smo vam 
pripravili osnutke, v katere vnesite svoje podatke 
in datume sprejema. 
1. Psihosocialna tveganja 
Zakon v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih od 
delodajalcev zahteva, da sprejmejo ukrepe za 
preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov 
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik 
psihosocialnega tveganja. V ta namen je potrebno 
pripraviti in sprejeti interni akt, v katerem se ureja način 
prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic 
spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na 
delovnem mestu. 
2. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in 
drugih prepovedanih substanc 
Zakon delodajalcu nalaga, da za potrebe ugotavljanja 
kršitev in ravnanja v primerih, ko so delavci na 
delovnem mestu prisotni pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog in drugih prepovedanih substanc 
sprejmejo interni akt – pravilnik. 
Kdo je dolžan izdelati in sprejeti navedene 
interne akte? Vsi delodajalci, ne glede na velikost in 
vrsto dejavnosti. Za samozaposlene osebe ta obveznost 
ne velja! 
Način sprejema akta: Ko je vsebina posameznega 
akta pripravljena, je potrebno z osnutkom seznaniti vse 
delavce na način, ki je običajen za posameznega 
delodajalca (objava na oglasni deski, predstavitev na 
internem sestanku, …). Delavci se morajo vpisati v 
obrazec seznanitev z osnutki internih aktov, kjer bodo s 
svojim podpisom potrdili, da so bili seznanjeni z 

osnutkom navedenih aktov. V kolikor bi delavci bili 
organizirani v sindikatu, mora privoljenje za sprejem 
aktov dati tudi sindikat. Naslednji dan po objavi akt stopi 
v veljavo. 
 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 
DELODAJALCA TUDI V LETU 2015 
 
Podjetja, ki nameravajo za nedoločen čas zaposliti 
mladega brezposelnega, starega do 30 let, bodo lahko 
uveljavljala oprostitev plačila prispevkov delodajalca še v 
letu 2015. Vlada namreč, kot je razvidno iz objav med 
vladnimi gradivi, namerava obdobje oprostitve plačila 
prispevkov  podaljšati še za eno leto. V prvih devetih 
mesecih od uvedbe te olajšave (novembra lani) se je za 
nedoločen čas zaposlilo 2.438 brezposelnih mladih, 
spodbudo pa je uveljavilo 2.017 delodajalcev. Cilj 
ministrstva za delo je, da bi se do konca leta 2015 ob 
pomoči tega ukrepa zaposlilo pet tisoč mladih. 
 
UPOKOJENIM OBRTNIKOM NAJ BI PODALJŠALI 
PREHODNO OBDOBJE ZA USKLADITEV STATUSA  
 
Vprašanje prehodnega obdobja za uskladitev statusa 
zavarovanca za nekatere skupine upokojenih 
samostojnih podjetnikov, ki je bilo aktualno že v enakem 
obdobju lani, se je letos ponovilo. Po lanskoletnem 
podaljšanju prehodnega obdobja za uskladitev statusa 
za eno leto je v medresorskem usklajevanju osnutek 
predloga za vnovično enoletno podaljšanje. 
Glede na pripravljeno spremembo zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo 
zagotovili podaljšanje roka za uskladitev statusov 
posameznim zavarovancem, ki morajo svoje statuse 
uskladiti glede na določbe pokojninske reforme. 
Brez spremembe zakonodaje bi morale te osebe 
uskladiti svoj status do 31. decembra letos, tako 
pa bodo lahko še eno leto opravljale dejavnost in 
hkrati prejemale pokojnino, navaja besedilo 
pripravljene spremembe, objavljene na spletni strani 
ministrstva za delo. 
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FINANČNO MINISTRSTVO Z NOVELO 
PODROBNEJE UREJA PODROČJE ROČNO IZDANIH 
RAČUNOV 
 
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele 
zakona o davčnem postopku, ki med drugim določa 
izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem 
poslovanju z uporabo vezane knjige računov, kar je 
eden od ukrepov v boju proti sivi ekonomiji. Z njim naj 
bi povečali preglednost poslovanja z gotovino in 
zmanjšali možnosti neplačevanja davkov. 
Transparentnost in sledljivost podatkov je že 
zagotovljena v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z 
uporabo računalniških programov in elektronskih naprav, 
s predlogom novele zakona pa bo ta cilj mogoče doseči 
tudi v primerih, ko zavezanci izdajo račune brez uporabe 
računalniškega programa oz. elektronske naprave. 
V teh primerih bo lahko davčni zavezanec izdal račun za 
opravljeno dobavo blaga oz. storitev z uporabo vezane 
knjige računov. Ta se lahko uporablja, če jo potrdi 
davčni organ, ki bo vodil evidenco izdanih in evidenco 
potrjenih vezanih knjig računov. 
V skladu s predlogom bo tudi za fizične osebe veljala 
obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na 
prejemnikove transakcijske račune. Zagotavljanje 
preglednosti in sledljivosti denarnih transakcij je eden 
izmed ukrepov proti davčnim utajam. Siva ekonomija je 
namreč povezana z neevidentiranim gotovinskim 
poslovanjem, ker davčnim zavezancem omogoča, da 
izkazujejo manjši obseg poslovanja od dejanskega. 
 
DONACIJA KOT DAVČNA OLAJŠAVA 
 
Solidarnost med Slovenci se je velikokrat pokazala v 
primeru nekaterih naravnih nesreč, kjer je prišlo do 
zavidljivega števila donacij. Donacija pravnih oseb je 
lahko davčna olajšava, vendar pa ali je lahko donacija 
davčna olajšava tudi, če je nakazana na račun občine? 

V letošnjih naravnih katastrofah (žled in poplave) 
se je pojavilo vprašanje, ali lahko podjetja 
(pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost) nakažejo sredstva na posebne račune, 
ki so jih za ta namen odprle občine? 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in 
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določata možnost davčne 
olajšave za donacije. Sredstva so lahko v naravi ali v 
denarju. Namenjena morajo biti za dobrodelne in 
humanitarne namene organizacijam, ki so ustanovljene 
po posebnih predpisih ali pa prostovoljnim društvom, ki 
so ustanovljeni za varstvo pred naravnimi nesrečami. 
DURS (oziroma FURS) pojasnjuje, da je ena izmed nalog 
občin tudi organiziranje pomoči ob naravnih nesrečah in 
zaščita prebivalcev. Zato menijo, da lahko podjetje 
uveljavlja nakazilo na račun občine kot davčno olajšavo. 
Občina mora imeti račun, ki ga odpre posebej za ta 
namen. Donacije morajo biti tudi dejansko namenjene 
občini za namen humanitarne pomoči. 
 
Kdaj donacija ni davčna olajšava? Nakazilo na račun 
občine se lahko preko sklica nameni tudi določeni fizični 
ali pravni osebi, vendar v tem primeru podjetje ne more 
uveljavljati nakazila kot davčne olajšave. Občina je v tem 
primeru le posrednik. 
 
FINANCIRANJE SID BANKE TUDI ZA MANJŠE 
NALOŽBE V UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
 
SID banka je spremenila pogoje pri razvojno-
spodbujevalnem programu za financiranje naložb v 
učinkovito rabo energije. Spremembe so nastale 
predvsem pri višini investicij, ki so sprva morale znašati 
vsaj 250 tisoč evrov, da so bile upravičene za prijavo. 
Dokumentacije, ki jo zahteva SID banka, je kar nekaj, 
zato predlagajo, da se dobro pozanimate o pravilni 
pripravi, saj vam bodo le tako odobrili projekt in boste 
lahko začeli investicijo. Več na http://www.sid.si/ 

 
 
NA KAJ MORA BITI S.P. POZOREN ŠE PRED KONCEM POSLOVNEGA LETA? 
vir: Verlag Dashöfer, avtor: Erika Stražar 
 
Poslovno leto se izteka in kot vedno je še pred 
zaključkom treba izpeljati določene aktivnosti: 
Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 
SRS tudi samostojnim podjetnikom nalagajo obvezni 
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 
(inventuro) najmanj enkrat letno. Popis (inventura) je 
namreč eden od ukrepov za preverjanje zanesljivosti 
obračunskih podatkov, saj se mora stanje v poslovnih 
knjigah (knjigovodski podatki) uskladiti s stanjem, 
ugotovljenim s popisom. 
Podjetje praviloma popiše sredstva in dolgove na koncu 
ali čim bliže koncu poslovnega leta, saj le tako lahko 
zagotovi, da v svojih izkazih prikazuje resnično stanje 
premoženja in resnični poslovni izid. Podjetnik ne popiše 
le osnovnih sredstev in zalog, temveč vsa dolgoročna in 
kratkoročna sredstva, dolgoročne in kratkoročne 
obveznosti, kratkoročne aktivne in pasivne časovne 

razmejitve, rezervacije ter kapital. Za neuporabna ali 
poškodovana sredstva in nekurantne zaloge mora 
narediti zapisnik ter jih ustrezno (z ustrezno 
dokumentacijo) izločiti iz poslovnih knjig in odstraniti iz 
podjetja. 
Samostojni podjetnik mora zato za izvedbo popisa 
sprejeti ustrezne postopke v skladu s SRS 39. V svojem 
internem aktu (pravilnik o popisu) določi način in 
postopke imenovanja popisnih komisij, plan dela 
popisnih komisij, navodila za popis in priprave na popis, 
izvedbo popisa, čas popisa in predmet popisa, način 
izdelave popisnega elaborata, način uskladitve 
knjigovodskega stanja z ugotavljanjem dejanskega 
stanja, normativno porabo materiala v povezavi s stroški 
porabe materiala ... 
Izvedba popisa in odprava popisnih razlik pa ne vpliva le 
na poslovni rezultat in posledično davčno priznane 
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oziroma nepriznane odhodke, temveč pri DDV 
zavezancih tudi na obveznost obračuna DDV. V skladu z 
določbami Zakona o davku na dodano vrednost se 
inventurni primanjkljaj šteje kot uporaba blaga za 
neposlovne namene, zato je treba obračunati DDV. 
Izjeme določata ZDDV-1 in Pravilnik o izvajanju ZDDV. 
 
Uskladitev terjatev in obveznosti 
Medsebojno usklajevanje terjatev in obveznosti s 
poslovnimi partnerji je ena izmed oblik računovodske 
kontrole, ki nam zagotavlja pravilnost podatkov v 
poslovnih knjigah. Po stanju 31. oktobra pošljemo v 
potrditev izpiske odprtih terjatev (IOP). Ker praviloma ne 
pošljemo IOP obrazcev za vse odprte terjatve, določimo 
kriterije, npr. 70 % največjih kupcev ... Pošiljanje 
obrazca IOP fizični osebi je sicer dopustno, vendar 
fizična oseba IOP ni dolžna potrditi in vrniti. 
Podjetnik v svojih poslovnih knjigah odpiše neizterljive in 
zastarele terjatve ter oblikuje popravek vrednosti 
terjatev pri dvomljivih terjatvah. Davčno priznavanje 
odhodkov zaradi odpisa terjatev in oblikovanja popravka 
terjatev obravnava 21. člen ZDDPO-2. 
 
Optimiranje davčne obveznosti 
Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti je sicer treba predložiti najkasneje do 31. 
marca 2015, vendar pa je treba o višini davčne 
obveznosti razmišljati že prej. Davčni obračun akontacije 
dohodnine ne vpliva le na višino akontacije dohodnine, 
ki jo bo podjetnik plačeval med letom, temveč tudi na 
višino prispevkov za socialno zavarovanje. 

Samostojni podjetniki lahko med drugim znižajo davčno 
osnovo tudi z uveljavljanjem davčnih olajšav. Davčne 
olajšave za samostojne podjetnike ureja Zakon o 
dohodnini od 61. do 66.a člena. 
Davčne olajšave lahko uveljavljajo le tisti samostojni 
podjetniki, ki ne izračunavajo davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov. Podjetnik lahko v posameznem 
letu uveljavi davčno olajšavo največ do višine davčne 
osnove. S tem pa mu davčna olajšava za investiranje, 
raziskave in razvoj ter zaposlovanje ne zapade, temveč 
jo lahko v celoti uveljavi v naslednjih letih. 
Podjetnik lahko poleg splošnih in osebnih olajšav 
uveljavlja tudi:  
→ Olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega 

zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, 
razen izjem, določenih v zakonu. Olajšavo lahko 
uveljavi tudi podjetje, ki opremo pridobi na podlagi 
finančnega najema. Neizkoriščen del olajšave se 
lahko uveljavi v naslednjih petih davčnih obdobjih. 

→ Olajšave za raziskave in razvoj v višini 100 % zneska 
vlaganje v raziskave in razvoj za vlaganje v notranje 
raziskovalno-razvojne dejavnosti in nakup 
raziskovalno-razvojnih storitev. 

→ Olajšave za zaposlitev oseb, mlajših od 26 let, ali 
oseb, starejših od 55 let, oseb s statusom invalida, 
vajencev, dijakov ali študentov po učni pogodbi za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju pod pogoji, ki jih določa zakonodaja 
ter olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. 

→ Olajšavo za donacije, vplačane v denarju in v naravi. 
 

 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 
 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu 
materiala in storitev izbranih dobaviteljev, območnih zbornic 
in članov MOZAIKA PODJETNIH.  
Več na spletni strani: http://www.mozaikpodjetnih.si/ 
 
Prijavite se v mrežo popustov jaz–TEBI! Mreža 
popustov jaz-TEBI omogoča članom Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije (OZS) nudenje ugodnosti drugim članom 
zbornice, imetnikom kartice Mozaik podjetnih!  
 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in 
Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 2,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v 
gibljivih sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. 
Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
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Možnost pridobitve 
kredita 

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

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje 

obresti 
mesečno, na proporcialni način, na podlagi 
360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

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

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

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

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

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

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

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! 
 
  
UGODNI KREDITI V OKVIRU KREDITNE SHEME RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je pripravljen nov razpis, v okviru katerega je podjetjem in 
tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti. 
Sredstva so že na voljo. 
Dolgoročni krediti se v okviru tega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
2,9%. Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % 
celotne investicije, podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Za podrobnejše informacije o novem razpisu lahko pokličete Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2,  tel. 04 50 60 
220. 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
SPREMEMBA PRI OBRAZCU REK-2 - kratkotrajno delo 
Finančna uprava RS je v svojih Tehničnih navodilih za oddajo REK obrazcev dodala pod REK-2 VD 1509 – kratkotrajno 
delo, ki ga do sedaj ni bilo. Pri oddaji obrazca REK-2 se vpisuje kratkotrajno delo pod 1509 in ne več pod 1821.   
(http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/Tehni%C4%8Dna_navodila_za_predlo%C5%BEitev_REK_v_elektronski_obliki.pdf) 
 
S 1.1.2015 SE DVIGUJE PRAG ZA PAVŠAL 
Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi samostojne podjetnike, se bo s 1.1.2015 dvignil s 50 tisoč na 100 
tisoč evrov prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih prihodkov. Z dvigom meje za vstop med normirance pa se 
dviguje tudi višina normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 odstotkov. A prihajajo tudi nekatere omejitve. Podjetje mora 
za to, da zanj tudi velja višji prag za pavšalno obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni čas, in to za 
najmanj nepretrganih pet mesecev. Celotno pojasnilo smo objavili v novembrski številki Informatorja. 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 
22.10.2013 sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da 
navedene podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
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IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 
EUR. Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. Prehrana med delom za zaposlene delavce 
znaša od 1.1.2012 dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; 
kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec november 2014 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA:  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 
841,98 EUR (Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec NOVEMBER 2014: 

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

 
 

 
HITRO IN ENOSTAVNO DO NASVETA IN ODGOVORA 
 
Imate vprašanje iz področja registracije podjetja, delovnega in socialnega prava, civilnega in 
gospodarskega prava, tehnične zakonodaje in standardov ter drugih poslovnih vsebin? 
 
Na OOZ Škofja Loka vam v sodelovanju s Svetovalnim centrom pri OZS in drugimi zunanjimi 
svetovalci z veseljem pomagamo z brezplačnimi nasveti.   

 
Storitve, ki jih ponujamo, so za člane s poravnano članarino brezplačne, le nekateri svetovalni produkti so zaradi 
velikega obsega dela in poglobljenosti le delno plačljivi.  Celovitost svetovalne ponudbe zagotavljamo s pokrivanjem 
različnih strokovnih področij, ki se pri reševanju konkretnih problemov velikokrat medsebojno prepletajo.  
 
Področja, iz katerih svetujemo, so:  
− pravilna izbira statusa podjetja  
− registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij  



 

 

 
8 

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 770 izvodov 

− pogoji za opravljanje dejavnosti  
− pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti) 
− delovna razmerja in delovno pravo 
− vlaganje predlogov za e-izvršbe 
− širitev poslovanja v druge države, 
− opravljanje storitev v tujini…  
 
VAS ZANIMA….  
 
….kako pravilno izvedete postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi? 
 
Želite zaposliti delavca? Ali pa vas zanima, kako pravilno odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz razlogov prenehanja 
dejavnosti, poslovnih razlogov ali zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi?  
Potem smo za vas pravi naslov!  
 
Članom s poravnano članarino nudimo brezplačne informacije o delovno-pravni zakonodaji in postopkih pri 
zaposlovanju ali odpuščanju delavcev. Sestavimo vam tudi vse potrebne dokumente! 
 
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na telefon 04 50 60 200 in dovolite, da vam pomagamo!  
 
 
 
 
 

 
Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, 

polno malih presenečenj in presenetljivih radosti, 
drobnih nepričakovanih daril, ganljivih in čudovitih trenutkov,  

polnih veselosti, zašepetanih zahval in vsega dobrega. 
 

Srečno 2015 vam želi 
 

                                                     OOZ Škofja Loka 
 


