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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. 
 
 

 
IZOBRAŽEVANJE  
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije.   
 
V prvi polovici letošnjega leta bomo tako organizirali: 
→ usposabljanje po programu za leto 2015: v torek, 1. marca, s pričetkom ob 14. uri v Galeriji Franceta Miheliča 

v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
→ usposabljanje po programu za leto 2016: v soboto, 7. maja, s pričetkom ob 9. uri (to usposabljanje bomo 

ponovili tudi v jesenskem času, in sicer na delovni dan v tednu). 
 
Kotizacija: 
− za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo (vključen DDV),  
− za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za izobraževanje 

delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz prejetih sredstev 
Sklada, 

− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
Rok za prijave:  

- za program 2015: 22.2.2016 
- za program 2016: 20.4.2016  

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   
 
Na spletni strani OZS (www.ozs.si) so v rubriki Dogodki navedeni tudi drugi termini usposabljanj za voznike, ki jih 
organizira območne obrtno-podjetniške zbornice po vsej Sloveniji in pa na sedežu OZS na Celovški cesta 71 v Ljubljani. 
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USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI 
 
Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in 
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem 
procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za 
izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za terensko delo. Enostavno povedano to pomeni, da je delodajalec v 
primerih, ko ima delavce na različnih lokacijah istočasno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč naenkrat), dolžan 
zagotoviti, da je na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve pomoči.  
S sedanjo pravno ureditvijo je pooblastilo za usposabljanje za prvo pomoč z zakonom podeljeno Rdečemu križu Slovenije, 
zato ga bomo izvedli v sodelovanju z Območnim združenjem Škofja Loka.  
Usposabljanje traja 8 pedagoških ur in poteka v obliki dveh srečanj po 4 pedagoške ure. Prvi, teoretični del poteka v 
obliki predavanja, drugi del pa vsebuje praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti nudenja prve pomoči. Po 
končanem predavanju sledi preizkus znanja v obliki pisnega testa. Želeli bi vas še opozoriti, da morajo delavci, 
določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, izpit iz prve pomoči opraviti vsakih pet let! 
 
Usposabljanja bodo potekala v manjših skupinah predvidoma 7. in 8. marca (1. skupina) ter 9. in 10. marca 
(2. skupina), s pričetkom ob 17. uri. O točnem terminu in lokaciji usposabljanja bodo prijavljeni posebej 
obveščeni! 
 
Strošek: 
- Udeležba na tečaju je za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce BREZPLAČNA, saj se 

strošek krije iz projekta »Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih«. 
- Strošek preizkusa znanja poravna vsak udeleženec sam in znaša 57 EUR na osebo.  
Rok za prijave: 26.2.2016 
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   
 
 »Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa 
za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije«. 
 
 
PREDAVANJE IN IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU (torek, 15.3., ob 
14. uri, OOZ Škofja Loka) 
 
V sklopu projekta »Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih 
dejavnostih«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije«, bomo v torek, 15.3.2016, v prostorih naše 
zbornice izvedli »DAN ZA ZDRAVJE«.  
 
Podrobnejši program bomo objavili v marčevski številki, sestavljen pa bo iz treh delov. Prvi del bo posvečen ukrepom za 
promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih morajo izvajati vsi delodajalca, drugi del bo predstavljal predavanje iz 
varstva in zdravja pri delu, tretji del pa opravljanje izpita. 
 
Strošek: 
Tako prvi, kot tudi drugi del, bosta za udeležence BREZPLAČNA!  
Po končanem predavanju bo sledil izpit, ki pa ga bodo opravljali le tisti, ki bodo to želeli. Cena izpita znaša za člane 
zbornice 18 EUR/osebo, za pri njih zaposlene delavce pa je opravljanje izpita brezplačno, saj se strošek krije 
iz prejetih sredstev bivšega Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj. V ceno je že zajet tudi 
praktični del izpita za tista delovna mesta, kjer je to potrebno, pa se bo izvajal naknadno v posamezni 
obratovalnici po dogovoru z izvajalcem.  
Podrobnejše pojasnilo glede varstva in zdravja pri delu, si lahko preberete v nadaljevanju tega Informatorja. 
Rok za prijavo: 7.3.2016 
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   
 
»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije«. 
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VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU  
(pripravil: Gregor Gartner, dipl. var.inž., www.g-var.si) 
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V MAJHNIH IN MIKRO PODJETJIH 
 
Kot prvo se mora vsak lastnik podjetja zavedati, da so delavci njegov največji kapital in da podjetje brez 
zdravih delavcev dolgoročno ne more biti uspešno. Najvišjo dodano vrednost podjetju prinaša zdrav, 
zadovoljen in motiviran delavec. Tak delavec tudi ne bo po nepotrebnem odhajal v bolniški stalež. Da pa 
boste to dosegli morate imeti med drugim tudi dobro poskrbljeno za varnost in zdravje zaposlenih.  Osnova 
dobre varnosti in zdravja pri delu v podjetju je predvsem v praksi uporabna ocena tveganja, ki naj bo 

narejena na nekaj straneh. Bistvo ocene tveganja je to, da boste z njo zagotovili varnost in zdravje svojih delavcev. S tem pa se pa se 
boste izognili visokemu bolniškemu staležu, poškodbam pri delu in izven dela, invalidnosti, fluktuaciji delavcev, itd. Posledično pa tudi 
visokim odškodninam, regresnim zahtevkom in kaznim inšpekcijskih služb.  
 
Lastniki majhnih in mikro podjetij glede varnosti in zdravja vaših delavcev poskrbite predvsem za: 
1. Dobro in v praksi uporabno oceno tveganja, ki jo boste lahko ob spremembah v delovnem okolju tudi redno dopolnjevali. 

Zapomnite si, da naj bo ocena tveganja kratka. In taka ocena tveganja je praviloma tudi poceni. Bistvo je le to, da bo z njo 
zagotovili varnost in zdravje svojih delavcev. 

2. Redne vsaj dvomesečne preglede delovnega procesa z vidika varnosti in zdravja pri delu. 
3. Kakovostno izobraževanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu. Izobraževanje mora biti prilagojeno značilnostim dela, ki ga vaši 

delavci opravljajo. 
4. Zdravniške preglede delavcev ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto ter periodično v skladu z oceno tveganja. Pri 

tem imejte s zdravnikom h kateremu napotujete delavce na zdravniške preglede za vsako delovno mesto tudi natančno določen 
obseg in periodiko pregleda, da ne boste po nepotrebnem plačevali previsoko ceno zdravniških pregledov. Ta zdravnik  naj vam 
tudi občasno naredi analizo zdravja delavcev in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja. 

5. Poskrbite za učinkovito promocijo zdravja delavcev, da bodo dolgoročno ostali zdravi. 
 
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU SAMOZAPOSLENIH OSEB 
 
Samozaposlene osebe so z vidika varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva dolžne zagotoviti naslednje: 
1. Pisno oceniti tveganja, ki so jim izpostavljeni pri delu. To pomeni izdelati pisno oceno tveganja. 
2. V kolikor so pri oceni tveganja ugotovili določene nevarnosti, potem morajo zagotoviti varnostne ukrepe, s katerimi bodo te 

nevarnosti odpravili oziroma za delo zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo. 
3. Skladno z vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo sprejeti ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva. V večini primerov pomeni zagotoviti 

ustrezne gasilne aparate in se poučiti o načinu aktivacije le teh. 
4. Prijava poškodbe pri delu, če so iz dela odsotni več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen ali nevaren pojav. 
 
V kolikor se samozaposlena oseba ukvarja s predelovalno dejavnostjo (kovinsko, lesno, tekstilno…) ali frizerstvom mora opraviti še: 
- Redne preglede strojne opreme. Preglede je potrebno opraviti ob nakupu strojev in nato periodično vsaka tri leta. 
- Meritve električnih inštalacij. Meritve je potrebno opraviti ob začetku opravljanja dejavnosti, nato pa ob preureditvah inštalacij  in 

periodično na 8 let, če je objekt v katerem opravljajo dejavnost registriran kot poslovni objekt oziroma na 16 let, če je objekt, kjer 
opravljajo dejavnost registriran kot stanovanjski objekt. 

- Zaželeno, ne pa tudi obvezno, je, da se opravijo meritve razsvetljave na delovnem mestu, da se v primeru odstopanj zagotovijo 
ustrezni pogoji za delo. 

 

 
ZAKONODAJA 
 
POŠILJANJE PODATKOV O SKLENJENIH 
KUPOPRODAJNIH IN NAJEMNIH PRAVNIH POSLIH V 
EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN 
 
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 
87/2011) so bili na novo predpisani zavezanci za pošiljanje 
podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami 
v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN), ki jo od leta 
2007 vodi Geodetska uprava RS. O tem smo vas že obveščali v 
letu 2013, ko je to poročanje postalo obvezno. 
 
Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev oziroma 
prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, poroča z velikim 
zamikom, ali pa je poročanje opustilo, zato GURS opozarja, da 
bo v letu 2016 poostril nadzor nad poročanjem in kršitve 

ustrezno sankcioniral. Za opustitev oziroma nepravočasno 
poročanje zakonodaja predvideva denarne kazni, ki segajo od 
1.000 do 10.000 EUR za samostojnega podjetnika oziroma 
pravno osebo in od 300 do 1.500 EUR za odgovorno osebo 
pravne osebe (26. čl. ZMVN). 
 
Naj vas spomnimo, da je v ETN treba poročati o tistih 
sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami za 
katere je bil obračunan davek na dodano vrednost 
(zavezanci za DDV) in o najemnih poslih s stavbami in 
deli stavb, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, 
oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična 
oseba.  
Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za posle 
sklenjene v preteklem mesecu. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s 
poročanjem v ETN so na voljo na spletni strani GURS. 
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EDINI RAČUN SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA BO 
POSLOVNI RAČUN 
 
»Ne glede na poimenovanje transakcijskega računa, bo vsak 
transakcijski račun, ki se uporablja za namene poslovanja, 
objavljen z oznako T,« pojasnjujejo na Ministrstvu za finance 
(MF), kako bo razrešena dilema uporabe enega transakcijskega 
računa za samostojne podjetnike. 
Dodajajo, da banka določi oznako računa – A (osebni račun) 
ali T (poslovni račun) – glede na okoliščine, ki izhajajo iz 
sklenjene pogodbe o vodenju računa, glede na status imetnika 
TRR ali glede na lastnost sredstev na računu.  »To pomeni, da 
bo banka tista, ki bo glede na status imetnika ali glede na 
lastnosti sredstev na računu spremenila oznako A v T in to 
spremembo sporočila Ajpes,« še pojasnjujejo na MF. 
Na ministrstvu sicer pravijo, da lahko podjetnik enega od dveh 
računov zapre ali, če šele pričenja s poslovanjem, odpre le 
enega. V primeru, da bo uporabljal le en račun v poslovne in 
zasebne namene, bo postal del javno dostopnega registra 
transakcijskih računov. 
 
 
V LETU 2016 VIŠJA OSNOVA ZA OBRAČUN 
PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE 
 
Osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za 
starševsko varstvo se bo v letu 2016 glede na leto 2015 zvišala 
za dve odstotni točki – iz 54 na 56 odstotkov zadnje povprečne 
letne bruto plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
Osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za 
zdravstveno zavarovanje bo – tako kot že od leta 2014 dalje – 
ostala 60 odstotkov zadnje povprečne bruto plače. 
Osnova za obračun prispevkov se bo sicer v skladu z Zakonom 
o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
postopoma po dve odstotni točki zviševala še do leta 2018, ko 
bo dosegla 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne bruto 
plače, preračunane na mesec. 
 
Osnova za obračun prispevkov za samozaposlene je sicer v 
skladu z ZPIZ-2 omejena tudi navzgor na 3,5-kratnik 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
 
V letu 2016 bo veljala tudi nova stopnja znižanja 
ugotovljenega dobička za samozaposlene, ki poslujejo že več 
kot eno leto. Znižala se bo iz 28 na 25 odstotkov. 
 
ZPIZ-2 med drugim določa, da bo osnova za obračun 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
zaposlovanje in za starševsko varstvo za zaposlene, ki imajo 
sklenjeno delovno razmerje, do konca leta 2017 ostala v višini 
52 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunane na mesec. Nato pa se bo, do leta 2021, 
postopoma, po 2 odstotni točki na leto, zviševala do 60 
odstotkov. 
 
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju pa se zaposlenim v rednem delovnem razmerju 
prispevki za zdravstveno zavarovanje obračunavajo od realno 
izplačane plače. 
 
Najnižja osnova za prispevke za poslovodne osebe – 
družbenike pa je letos za vse prispevke (za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko 
varstvo ter za zdravstveno zavarovanje) po novem 70 
odstotkov zadnje znane povprečne plače v RS. Še lani je ta 
odstotek znašal 65 odstotkov, prihodnje leto pa se bo povišal 

na 75 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v RS, 
preračunane na mesec. 
V sredini februarja bo znana povprečna letna plača za leto 
2015 – takrat se bo osnova za obračun prispevkov spremenila. 
 
DELODAJALCI – NE POZABITE NA LETNI DOPUST 
DELAVCEV! 
 
Delodajalci imate čas do 31. marca 2016, da delavce pisno 
obvestite o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 
S pisnim obvestilom delavcu sporočite, kako je opredeljen 
njegov letni dopust oziroma koliko dni letnega dopusta mu 
pripada. 
Pri sestavi obvestila o odmeri letnega dopusta morate 
upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
panožne kolektivne pogodbe, splošne akte delodajalca in 
delavčevo pogodbo o zaposlitvi. Na podlagi zakonskih določb 
mora delodajalec pri odmeri letnega dopusta upoštevati še: 
- predpisano trajanje letnega dopusta (minimalni letni 

dopust), 
- dodatni letni dopust, 
- pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta, 
- pravica do sorazmernega dela letnega dopusta. 
- letni dopust 
V skladu z zakonom ima delavec pravico do letnega dopusta v 
posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri 
tedne, četudi delavec dela skrajšan delovni čas. Minimalno 
število dni letnega dopusta pa je odvisno od razporeditve 
delovnih dni v tednu za posameznega delavca. 
Letni dopust se na podlagi zakona določa in izrablja v delovnih 
dneh. Kot dan letnega dopusta pa se šteje vsak dan, ki je po 
razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega 
delavca določen kot delovni dan. 
 
ZA DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV PO 
OBRATOVALNEM ČASU STE LAHKO KAZNOVANI! 
 
Davčno potrjevanje računov po obratovalnem času ni davčni 
prekršek, pravijo na Finančni upravi RS, je pa lahko dokazilo o 
kršitvi Zakona o gostinstvu (ZGos). Gostince, ki bodo obratovali 
tudi po koncu uradnega obratovalnega časa in pri katerih lahko 
davčno potrjene račune, lahko na Tržnem inšpektoratu 
Republike Slovenije (TIRS) kaznujejo z globo od 1.200 do 
40.000 evrov. 
Izdajanje in davčno potrjevanje računov po obratovalnem času 
torej z vidika davčnih blagajn, ni prekršek, pojasnjujejo na 
Fursu. Pomembno je le, da račun izdate in ga davčno potrdite. 
Pri tem pa ne smete pozabiti, da se na računu pojavi dan in 
ura izdaja računa, kar pomeni, da lahko na Tirsu nadzirajo in 
preverijo, ali ste izdali račune pravilno in v času uradnega 
obratovalnega časa. 
Obratovalni čas gostincev natančneje opredeljuje Pravilnik o 
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec 
mora po zakonu določiti obratovalni čas in ga v skladu s 
pravilnikom prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne 
skupnosti. Kot pravijo na Tirsu, morajo gostinci in kmetje 
»poslovati v priglašenem in potrjenem obratovalnem času, 
obvestilo o razporedu obratovalnega časa pa mora objaviti na 
vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat«. 
Davčno potrjevanje računov po obratovalnem času ni 
dovoljeno, a gostje lahko še spijejo naročeno. V primeru, 
da so gostje ob koncu obratovalnega časa gostinskega obrata 
še vedno v gostinskem obratu, ga morajo po pravilniku 
zapustiti najkasneje v 30 oziroma 60 minutah, če gostinski 
obrat streže poleg enostavnejših jedi in pijač tudi zahtevnejše 
jedi, taki obrati so npr. restavracije. 
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IZ OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 
 
 
OZS S POMOČJO POSLANCEV VLOŽILA ZAHTEVO ZA 
USTAVNO PRESOJO 
 
Dne 5.2.2016 je skupina 30 opozicijskih poslancev na čelu s 
SDS (Slovenska demokratska stranka) in NSi (Nova Slovenija) 
vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti spornih 
členov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPIZ-2, ki ne omogoča samostojnim podjetnikom, da bi lahko 
prejemali polno pokojnino, za katero so vsa leta tudi plačevali 
v pokojninsko blagajno, hkrati pa bi ob plačevanju polnih 
prispevkov in davkov lahko nadaljevali s svojo dejavnostjo.  
Tako kot je to na primer omogočeno profesorjem, ki prejemajo 
polno pokojnino in poleg delajo še po avtorski pogodbi. 
 
Zahtevo so pripravili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in 
jo s pomočjo poslancev, ki se z mnenjem zbornice strinjajo, 
tudi vložili v ustavno presojo. 
 
OZS PROTI NOVI DEFINICIJI SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo 
osnutek sprememb Zakona o socialnem podjetništvu. Bistvena 
sprememba je, da predlog zakona uvaja novo definicijo 
socialnega podjetništva ter omogoča izvajanje socialnega 
podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. 
Sprememba zakona torej odpravlja tip A in B socialnih podjetij. 
S čimer pa se pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije nikakor 
ne strinja, saj bi s tem socialna podjetja nasproti klasičnim 
podjetjem bila v privilegiranem položaju, s tem pa se 
vzpostavlja nelojalna konkurenca. 
 

OZS se ne strinja z novo definicijo socialnega podjetništva, ki 
po predlogu zakona določa, da se dejavnosti socialnega 
podjetništva opravljajo na področju vseh gospodarskih 
dejavnostih. Predlaga, da se osnutek spremembe Zakona o 
socialnem podjetništvo definira tako, da se dejavnosti 
socialnega podjetništva lahko opravljajo samo v določenih 
dejavnostih in sicer na področjih socialnega varstva, 
družinskega varstva, varstva zdravja ter varstva invalidov, 
zagotavljanja socialne vključenosti (kot v veljavni Uredbi o 
določitvi dejavnosti socialnega podjetništva), saj so te 
dejavnosti najbolj ciljne ter izkazujejo javno koristni ter socialni 
značaj. 
Glede na to, da je v predlogu zakona predvideno, da bodo 
socialna podjetja lahko delovala na vseh področjih 
gospodarskih aktivnosti, OZS ne podpira dodatnih olajšav in 
spodbud, ki bi socialna podjetja postavila v privilegiran položaj 
nasproti klasičnim podjetjem. Zbornica bi še posebej rad 
opozoril pri definiciji socialnega podjetja – invalidska podjetja 
in pri določitvah olajšav in spodbud za izvajanje dejavnosti  
socialnega podjetništva, predvsem na zakon, ki že ureja 
področje invalidskih podjetij, to je Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Uredba o določitvi 
kvote za zaposlovanje invalidovi. Ta zakon že opredeljuje 
določene olajšave za invalidska podjetja. 
OZS prav tako predlaga, da se člen, ki omogoča gospodarskim 
podjetjem, da ustanovijo socialno podjetje, črta. Zbornica je 
prepričana, da mora gospodarska družba delovati po principih 
tržne ekonomije, zato z ustanovitvijo socialnega podjetja 
oziroma prenosa dela podjetja ali dejavnosti na socialno 
podjetje, ne more podaljševati agonije v primeru neuspešnega 
poslovanja.

POTREBUJETE VEZANE KNJIGE RAČUNOV? 
 
Vezane knjige računov lahko kupite pri pooblaščenih prodajalcih, eden od založnikov pa je tudi OZS, zato lahko vezane 
knjige računov kupite tudi na naši zbornici v Škofji Loki. Cena je za člane zbornice nižja kot je na trgu, in sicer 
znaša 4 EUR/knjigo (z DDV), za vse ostale pa 5,49 EUR/knjigo (z DDV). 
 
 
 
FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 2,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in 
Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

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

  
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 

dni za leto in za dejanske dneve financiranja 
mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 
sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
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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 za 

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

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

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

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja 
opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
JAVNI RAZPIS P7 2016 - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN 
MALA PODJETJA 
 
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 
Vrednost razpisa: Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 
EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG. 
Od tega je predvidoma: 
- 4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5+ (podjetja registrirana 

več kot 5 let do dneva vložitve vloge), 
- 1.000.000 EUR kreditov pa za MLADE MSP-je (podjetja 

registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge). 
 
Upravičeni stroški: 
Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna 
sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z 
DDV. Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 
omejena. 
Med upravičene stroške se upoštevajo: 
- izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali 

nakup poslovnih prostorov); 
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; 
- izdatki za opravljene storitve in 
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na 

plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški 
prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita. 

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih 
sredstev. 
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih 
procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju Republike 
Slovenije. 
Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le za 
upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do vključno 
25. 9. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja. 
 
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja 
(gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno 
odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo 
vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni 
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov 
EUR. 
Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog:  
1. prijavni rok je 19.2.2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 

20.6.2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 
do vključno 24.6.2016. 

2. prijavni rok je 25.5.2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 
20.9.2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 
do vključno 25.9.2016. 

 
Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 
234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 
ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
Razpis je v celoti objavljen na http://www.podjetniskisklad.si/sl/ 
 
 

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

storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala 
ali 

− bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi 
poslovni enoti 

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.  
 
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska. 
Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje 
na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, 
Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 
Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 
EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada  v višini 600.000 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4. 
Več na spletni strani BSC Kranj (http://www.bsc-kranj.si/) 
 
 
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH ZA OBČINE ŠKOFJA LOKA, 
GORENJA VAS – POLJANE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je 
objavljen razpis, v preko katerega je podjetjem in tistim, ki 
opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno 
ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.  
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 
10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,9 % p.a..  
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Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 
50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % 
celotne investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji 
pridobi iz lastnih virov. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja, po 
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno ali pa  2,4% p.a. 

fiksno, nominalno. Dodatne informacije nudi Razvojna agencija 
Sora d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
 
DELOVNI PREIZKUS 2016 
 
Objavljen je nov razpis Zavoda za zaposlovanje. Gre za delovni 
preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za 
brezposelne v starosti 30 let in več, prijavljene pri Zavodu vsaj 
6 mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 9. 9. 2016. Dodatne informacije dobite 
na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS. 

 
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. dalje se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz 
delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače preteklega leta. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2015 dalje, znaša 800,93 EUR. 
  
ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI 
Spremenil se je Zakon o minimalni plači, ki določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo,  dodatek za delo v 
nedeljo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Sprememba se upošteva pri plačilu dela, opravljenega od 
1.1.2016 dalje. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
Podjetniki prispevke za popoldanski s. p. mesečno plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da podjetniki opravljajo 
popoldansko dejavnost 15 dni ali manj, za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo polovico predpisanega zneska. 
A, kot pravijo na Fursu, to pravilo ne drži povsem za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje. Zavezanci mesečni znesek sicer 
plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, a vedno plačajo enak znesek, ne glede na to, koliko dni na mesec so opravljali 
popoldansko dejavnost. 
 

56 % PP** 3,5 PP***

862,54 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 133,69 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 76,33 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 210,02 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,86 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,86 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,72 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,21 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,73 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,45 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 337,77 2.059,31

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JANU AR 2016

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni 
davčni podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.540,25 EUR*
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 780 izvodov 

70 % PP** 3,5 PP***

1.078,18 5.390,88

1.540,25 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 167,12 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 95,42 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 262,54 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 68,57 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 70,73 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,71 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 145,01 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,08 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,08 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,16 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,51 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,65 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,16 10,78

Skupaj drugi prisp. 4,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 411,87 2.059,31

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) - JANUAR 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni  
davčni podra čun Referenca

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA DUNAJU (18. in 19.4.) 
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, 
organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju gradbeništva, gradbenih materialov, obnovljivih virov 
energije, klimatizacije, inženiringa in načrtovanja. Srečanje bo idealna priložnost za izmenjavo izkušenj na področju gradnje, razvijanje 
idej o novih projektih ter navezovanje stikov za izvedbo le teh. Poseben poudarek srečanja bo tudi na predstavitvah novosti na 
področju gradbeništva. 
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 18. aprila 2016, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju. V torek, 19. aprila 
2016, pa bodo za udeležence organizirani študijski obiski projektov po različnih dejavnostih. 
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave https://www.b2match.eu/building2016, kjer je tudi več 
informacij o srečanju in program. 
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna.  
Rok za prijavo je 4. april 2016, vendar pozivamo podjetja, da svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si tako zagotovijo možnost sestanka z 
najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za sestanke so hitro zasedeni. 
 
SEZNAM SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI V LETU 2016 
Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila na svoji spletni strani seznam skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, ki jih bodo sofinancirali v letošnjem letu. SPIRIT Slovenija v celoti financira 
najem neopremljenega razstavnega prostora na sejmih, tehnične priključke in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za vsak sejem iz 
seznama bodo objavili javno povabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate objave na spletni strani www.izvoznookno.si. 
 
POJAV GOLJUFIVIH PODJETIJ-POSREDNIKOV ZA PRIJAVO V ePOBOT 
Pojavljajo se goljufiva podjetja, ki vam (podjetnikom in podjetjem) ponujajo pomoč pri unovčenju vaših neplačanih terjatev, in sicer 
tako, da prijavite v ePobot pri AJPES-u fiktivno obveznost do tega goljufivega podjetja, ki tako pride do vašega denarja, vam pa ga 
kljub obljubi nato ne nakaže.  
Na sceni prevar in goljufij so se v zadnjem času intenzivno znova pojavila podjetja, ki naj bi vam (podjetjem z odprtimi terjatvami) 
posredovala pri unovčenju vaših (običajno težko izterljivih) terjatev preko ePobota pri AJPESu, ki na ta način pridejo do sprejema 
nakazil denarja (iz vaših terjatev), ki bi vam ga morala zmanjšanega za njihovo provizijo nakazati, a do tega nakazila ne pride. Tako 
ostanete brez vaših terjatev in brez denarja. Pri tem pa ste sami zagrešili še prekršek, ko ste v okviru prijave v ePobot prijavili fiktivno 
obveznost do navedenega goljufivega posrednika v ePobotu, kar pa je nezakonito in za to so zagrožene globe od 100 do 10.000 EUR. 


