januar, 2013

PRIPRAVLJAMO SPREMEMBO V NAČINU OBVEŠČANJA ČLANOV!
V skladu s predvidenimi ukrepi racionalizacije poslovanja OOZ Škofja Loka, bomo kmalu pričeli s pošiljanjem
Informatorja in obveščanjem članov le še po elektronski pošti! Zavedamo se, da vsi člani ne razpolagate z
elektronskimi naslovi, zato bomo tistim, ki bodo to izrecno želeli, informacije še vedno pošiljali po navadni pošti.
Prosimo, da nam čim prej oziroma najkasneje do konca meseca januarja pošljete naslov svoje elektronske pošte oz.
nas obvestite, na kakšen način želite prejemati informacije. Podatek nam sporočite na e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net
ali na telefon 04 50 60 200.

VABILA
IZOBRAŽEVANJE
KAPITALA

O

SKLADIH

ZASEBNEGA

Zasebni kapital je v svetu močno uveljavljen
premoženjski razred in del portfelja vsakega zasebnega
ali institucionalnega vlagatelja. Še posebej se je izkazal v
času aktualne krize, saj so naložbe v Sklade zasebnega
kapitala ali s tujko Private Equity Fonds, tudi v tem času
prinašale stabilne donose in odpirale prepotrebna
delovna mesta.
V Sloveniji je to področje še v zelo zgodnji fazi in tako
predstavlja velik potencial, zato vas vabimo na
brezplačno izobraževanje, ki bo potekalo v četrtek,
17. januarja 2013, ob 19. uri v veliki sejni sobi naše
zbornice, Spodnji trg 2a.
Svetovalec za osebne naložbe Andrej Starman nam bo
predstavil osnovne značilnosti skladov zasebnega
kapitala ter njihove ključne prednosti. Predstavil bo tudi
tuje družbe, ki so prisotne na slovenskem trgu, kakšne
so možnosti pridobitve kapitala za razvoj svojega

Okusi loškega
podeželja

Davčni pavšal v letu
2013
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podjetja in kako lahko vi investirate v to naložbeno
kategorijo.
Andrej Starman sodeluje z družbo KING Consulting, ki je
vodilna slovenska svetovalna družba na področju
skladov zasebnega kapitala in v Sloveniji zastopa
največje evropske Private Equity družbe.
Udeležba je za člane naše zbornice brezplačna!
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60
200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do
srede, 16.1.2013.
V MREŽI MATIjA TUDI INFORMACIJE O
OBRTNIŠKIH STORITVAH ZA OSKRBO STAREJŠIH
V sodelovanju z občinami Škofja Loka, Žiri, Železniki in
Gorenja vas-Poljane je bila 21. decembra 2012 v Centru
slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki predstavitev
mreže aktivnosti, trženja, informiranja in asistence
MATIjA. Predstavitve se je udeležilo več kot 20
predstavnikov lokalnih ponudnikov in izvajalcev storitev
ter nevladnih organizacij. Prišli so predstavniki Območne
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, Centra za

Pomembna opozorila
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Finančne obveznosti

6

socialno delo, Občine Škofja Loka, doma za upokojence,
društva sladkornih bolnikov, Zavoda za šport, Razvojne
agencije Škofja Loka in drugi. Zasnovo platforme je
predstavil Boris Koprivnikar, predsednik upravnega
odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS), ki
je vodilni partner platforme.
Slovenija ima slabo razvite storitve na daljavo in oskrbe
v domačem okolju, zato je treba posvetiti veliko
pozornosti temu, kako starejšim zagotoviti primerne
pogoje za kakovostno življenje. Tega so se zavedeli tudi
snovalci platforme MATIjA iz škofjeloškega podjetja
CareDesign in vzpostavili mrežo aktivnosti, trženja,
informiranja in asistence, ki preko klicnega
centra ter mreže organizacij in posameznikov
omogoča dostop do informacij, storitev in pomoči
predvsem za starejše. Osnova platforme so koristne
informacije za registrirane uporabnike in organizacije, ki
se zbirajo v informacijskem sistemu in brezplačno
posredujejo na telefonski številki 080 10 10, za
informacije o mreži MATIjA pa je na voljo tudi spletna
stran www.cd-matija.si.
Koristi za obrtnike in podjetnike
Temeljni sklopi storitev MATIjA so informacije in
povezovanje za večjo socialno vključenost, storitve za
oskrbo in pomoč v gospodinjstvu, zdravstvene storitve in
osebna pomoč ter vzdrževanje in prilagoditve doma. V
sklopu mreže MATIjA bodo tako na voljo tudi
informacije
o
zagotavljanju
obrtniških
vzdrževalnih storitev in intervencij, vzdrževanju in
zamenjavi gospodinjskih naprav, aparatov, pohištva in
druge stanovanjske opreme, spremljanju energetske
učinkovitosti in izvajanju energetskih sanacij, upravljanju
z nepremičninami, izvajanju frizerskih, pedikerskih in
drugih storitev, organizaciji prevozov, svetovanju pri
denarnih in pravnih zadevah, pranju osebnega in
hišnega tekstila, občasnih in generalnih čiščenjih,
vključevanju v prostočasne in izobraževalne aktivnost,
izmenjavi namestitvenih zmogljivosti itd.

Obrtniki in podjetniki z vključitvijo v mrežo MATIjA
pridobijo lažji dostop do skupine uporabnikov, ki se
s svojimi potrebami in željami obračajo nanje preko
klicnega centra. Tako povečujejo obseg poslovanja in
zmanjšajo stroške klasičnega oglaševanja. S povratno
informacijo o zadovoljstvu strank lahko izboljšujejo svoje
storitve in širijo ponudbo, s podporo mreži in
prostovoljskim organizacijam pa lahko še dodatno
poudarijo svojo družbeno odgovornost.
V kolikor se želite tudi vi vključiti v mrežo ponudnikov ali
potrebujete o projektu več informacij, pokličite na
brezplačno telefonsko številko 080 10 10, na voljo pa
vam je tudi spletna stran www.cd-matija.si
MENTORJI
IMAJO
ŠE
VEDNO
MOŽNOST
UDELEŽBE
NA BREZPLAČNIH PEDAGOŠKOANDRAGOŠKIH SEMINARJIH
Delodajalci in njihovi zaposleni imajo še vedno možnost
pridobiti ali osvežiti potrebna pedagoško-andragoška
znanja za usposabljanje dijakov na brezplačnem 24
urnem seminarju za mentorje za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom od junija 2012 do jeseni leta
2013. Zagotovitev brezplačnega pedagoško –
andragoškega seminarja za delodajalce in njihove
zaposlene-mentorje dijakom in študentom višjih
strokovnih šol je bila zadnja leta ena od ključnih zahtev
OZS s področja izobraževanja v vsakokratnih Zahtevah
obrti in podjetništva Vladi RS.
OZS se je na javni razpis za usposabljanje mentorjev za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe
prijavila kot eden od konzorcijskih partnerjev skupaj s
šolskimi centri, ki jih v prijavi zastopa Šolski center Celje.
V Kranju bo izobraževanje potekalo 23. in 30.
januarja 2013, tretji dan pa po dogovoru. Več
informacij: darka.krmelj@guest.arnes.si.

OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA
IŠČEMO RECEPTURE STARIH LOKALNIH JEDI!
Na škofjeloškem območju se izvaja Leader projekt Okusi
loškega podeželja, v okviru katerega želimo lokalne
gostinske ponudnike spodbuditi, da na svoje jedilnike
vključijo tradicionalne jedi, narejene iz kakovostnih
lokalno pridelanih živil. Naša želja je torej, da iz čim več
lokalno pridelanih živil oblikujemo različne sezonske jedi
(predjedi, glavne jedi, sladice,…), ki bodo temeljile na
receptih naših babic in dedkov. Jedi bo okusu sedanjega
časa prilagodil kuharski mojster Andrej Goljat iz
Kulinarike Goljat.
Pomagajte
nam
skozi
kulinariko
odkriti
posebnosti,
različnosti
in
edinstvenost
škofjeloškega območja tudi vi. Vabimo vas, da nam
posredujete recepture jedi, ki so jih ob različnih
priložnostih pripravljali vaši starši oz. stari starši. V

recepturi opredelite ime jedi, sestavine za pripravo (tudi
količinsko, če so poznane), postopek priprave, vaše
podatke (ime in priimek, naslov, tel. številko/mail).
Med tistimi, ki nam boste posredovali recepturo, bomo
izžrebali nagrajenca, ki se bo lahko brezplačno udeležil
posebne kulinarične delavnice, na kateri se bodo izbrane
jedi pripravile.
Recepture
pošljite
po
e-pošti
na
naslov:
ooz.sk.loka@siol.net ali po navadni pošti na naslov OOZ
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka. Rok za
oddajo receptov je 15. februar 2013!
VABILO ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
Vabimo vse ponudnike gostinskih storitev (gostilne, kavarne,
slaščičarne,…) iz občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane,
Železniki in Žiri, da se z obogatitvijo obstoječe gostinske
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ponudbe s tradicionalnimi jedmi lokalnega območja,
aktivno vključijo v projekt.
Preko sodelovanja v interesni skupini boste lahko aktivno
sodelovali pri sooblikovanju oskrbovalne verige, pogojih
dobave kvalitetnih lokalnih živil vašemu lokalu, pri izboru jedi,
oblikovanju sezonskih jedilnikov, določitvi kriterijev in meril
kakovosti jedi ter pravil vključitve.
Deležni boste tudi možnosti brezplačne udeležbe
kulinaričnih delavnic in drugih izobraževanj o tem, kako stilirati

hrano, urediti ambient, pripraviti pogrinjek, predstaviti jed
gostu. Poskrbeli bomo tudi za skupno promocijo vključenih
gostinskih ponudnikov (zloženke, označevalne tablice,
predstavitve na sejmih, promocijskih dogodkih, na spletnem
portalu).
Projekt vam bomo podrobneje predstavili na sestankih, ki bodo
potekali v januarju, zato prosimo, da svojo pripravljenost za
sodelovanje sporočite na OOZ Škofja Loka (tel.: 04 50 60
200), kjer smo vam na voljo tudi za dodatne informacije.

3. LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM (LOS) (Ljubljana, 17.-20.3.2013)
Obveščamo vas, da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
(OZS) pričela s pripravami na 3. Ljubljanski obrtno-podjetniški
sejem (LOS 2013), ki bo pod sloganom NA SEJEM V
LJUBLJANO! potekal od 17. do 20. aprila 2013 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tudi tokrat bo zbornica
članom omogočila promocijske cene sejemskega nastopa (že
od 54 EUR/m² opremljenega razstavnega prostora).
2. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS 2012) je obiskalo
trikrat več obiskovalcev kot leto poprej, kar predstavlja velik
uspeh in hkrati velik izziv. Organizatorji sejemske prireditve
LOS so si zato za tretji LOS zadali cilj, da število obiskovalcev
še presežejo. Program LOS 2013 bo tako vsebinsko obogaten z
novimi razstavnimi programi in strokovnimi obsejemskimi
dogodki. Tudi tokrat bo osrednji sejemski dogodek Forum obrti
in podjetništva.
LOS 2013 bo tudi odlična naložba za vse obrtnike in
podjetnike, saj predstavlja pomemben promocijski dogodek s
pomočjo katerega boste lahko povečali svojo prepoznavnost
ter prodajo proizvodov in storitev.
Razpisno gradivo in podrobne informacije lahko dobite na
zbornici v Škofji Loki ter na spletni strani www.sejemlos.si.

IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA
NA SEJMIH!
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov na
Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu (LOS 2013) ter
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (MOS 2013), ki bo od
11.-17.9.2013.

K razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.
OOZ Škofja Loka bo na obeh sejmih krila stroške
najema in osnovne ureditve prostora, stroške dodatne
opreme (vitrina, podest,…) pa krije vsak razstavljavec
sam. Na sejmu LOS v Ljubljani bo dovoljena tudi
prodaja.
Skupinsko razstavljanje na obeh sejmih bomo organizirali le v
primeru zadostnega števila interesentov! Prijave sprejema
strokovna služba OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60-200 ali
ooz.sk.loka@siol.net) do ponedeljka, 28.1.2013!

Sofinanciranje razstavljanja na sejmih za člane
OOZ Škofja loka!!!
OOZ Škofja Loka v skladu s sprejetim sklepom 1. seje
Upravnega odbora z dne 14.12.2010 v okviru ukrepov za
spodbujanje razstavljanja na sejmih, svojim članom
sofinancira del stroškov.
V primerih individualne predstavitve člana na specializiranem
sejmu oz. sejmu, za katerega se odloči sam, mu OOZ Škofja
Loka sofinancira polovico stroškov oz. maksimalno 300 EUR
pod določenimi pogoji. Tako morate vlogi priložiti sliko
z oznako oz. napisom »Član OOZ Škofja Loka (napis
lahko dobite v pisarni zbornice), imeti pa morate tudi
poravnano članarino. Sredstva za sofinanciranje se črpajo iz
sredstev, ki jih zbornica pridobiva na trgu.
Dodatna pojasnila o pogojih in možnosti koriščenja sredstev,
nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200.

DAVČNI PAVŠAL V LETU 2013
(pripravila: Božena Macarol, strokovna svetovalka - specialistka za davčne zadeve in računovodstvo pri OZS)
Od 1. januarja 2013 je spremenjen način obdavčitve z
dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki, ki se pogovorno
pogosto imenuje kar pavšalna obdavčitev. »Pavšalisti« bodo po
novem tisti zasebniki in pravne osebe, katerih letni prihodki v
koledarskem letu ne presegajo 50.000 evrov.

1. »Pavšalna« obdavčitev fizičnih oseb
dejavnostjo (zasebnikov) in mikro družb

z

Zaradi uvedbe novega sistema pavšalne obdavčitve so bili
spremenjeni trije davčni zakoni: Zakon o dohodnini, Zakon o
davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o davčnem
postopu. Cilji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pri
posredovanju pobud za uvedbo prostovoljne pavšalne
obdavčitve malih poslovnih subjektov so bili sledeči:
− večja davčna varnost predvsem v obdobju “valitve”
podjetja,

−

boljše usmerjanje delovne energije v posel (ne pa v
pretirano administriranje),
− boljši pregled nad svojo davčno obveznostjo,
− učinkovitejše spremljanje denarnih tokov,
− več časa za pridobivanje poslovnih znanj, ki so potrebna
za poslovno odločanje in širitev poslovanja.
Vlada je brez jasnih argumentov zavrnila izhodišča in ostale
predloge OZS glede možnih rešitev v zvezi s pavšalno
obdavčitvijo, zato bo, takšna kot je sedaj sprejeta, po naši
oceni primerna le za manjše število zasebnikov in mikro družb.
Pod določenimi pogoji smo imeli pavšalno obdavčitev že v
sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini, vendar je veljala le za
zasebnike.
Primerjava starega in novega sistema pavšalne
obdavčitve od 1. januarja 2013 dalje:
Star sistem pavšalne obdavčitve za zasebnike:
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- Veljal le za zasebnike,
- promet 42.000 EUR,
- 25 odstotkov normiranih odhodkov
- dodatno tudi prispevki za soc. var.,
- progresivna stopnja obdavčitve + dohodninske olajšave,
- plačana realizacija!
Nov sistem pavšalne obdavčitve za pravne osebe in zasebnike:
- Velja za zasebnike in gospodarske družbe
- promet 50.000 EUR,
- 70 % normiranih odhodkov (v pavšal vključeni tudi prispevki
za socialno varnost),
- za zasebnike: 20 % proporcionalna davčna stopnja
(dokončna obdavčitev – ni dohodninskih olajšav),
- za gospodarske družbe: 17 % proporcionalna stopnja v letu
2013, v letu 2014 pa 16 %),
- zaračunana realizacija,
- tudi obvezna identifikacija za DDV pri 50.000 EUR.

-

ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem
pravu,
- prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom dela
podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža, ali
fizično osebo, ki opravlja dejavnost,
- začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali
dela podjetja od druge osebe.
Za ugotavljanje višine prihodkov se med prihodke vštevajo
tudi:
1) prihodki
zavezanca, doseženi
pred
prenehanjem
opravljanja dejavnosti,
2) prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem
pravu,
3) prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca,
4) prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na
zavezanca.

2. Kdaj nazaj na »knjige«?
1.1. Pogoji za uveljavljanje pavšalne obdavčitve v letu
2013 in dalje
V obeh novelah davčnih zakonov so predpisani praktično enaki
pogoji za uveljavljanje pavšalne obdavčitve, zato bomo v
nadaljevanju predstavili le najpomembnejše, ki veljajo za obe
skupini poslovnih subjektov.
Za uveljavljanje pavšalne obdavčitve so predpisani
takšni pogoji:
prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o
računovodenju, v davčnem letu pred tem davčnim letom,
ne smejo presegati 50.000 evrov,
zavezanec, ki je na novo začel z opravljanjem dejavnosti,
lahko uveljavlja pavšalno obdavčitev v prvem davčnem
letu in v drugem davčnem letu, če je začel z opravljanjem
dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta,
normirani odhodki, ki pokrivajo celotne priznane stroške
znašajo 70% davčno priznanih prihodkov,
načelo obračunane (fakturirane) realizacije.
Davčni zavezanec, ki bo želel uveljavljati pavšalno
obdavčitev, bo dolžan opraviti naslednje postopke
priglasitve pavšalne obdavčitve:
tisti zavezanec, ki že posluje, bo najkasneje do 31.
marca tekočega leta, hkrati z oddajo davčnega
obračuna za preteklo leto, na posebnem obrazcu priglasil
tudi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in
zavezanec, ki bo na novo začel z opravljanjem dejavnosti,
bo lahko priglasil upoštevanje normiranih odhodkov z
obvestilom DURS-a v roku iz Zakona o davčnem postopku,
to pa je v osmih dneh od dneva registracije podjetja.
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi
pavšalno določenih odhodkov bo veljala toliko časa, dokler
ne bo izpolnil pogojev za prehod na obvezno vodenje
poslovnih knjig. Na sistem vodenja poslovnih knjig, ki so v
skladu z računovodskimi načeli in standardi, bo lahko
prešel tudi prostovoljno, vendar šele ob začetku davčnega
leta in ne sredi leta.
Oba davčna zakona tudi določata, kdaj davčni zavezanec ni
začel na novo opravljati dejavnosti, temveč se smatra, da
zgolj nadaljuje dejavnost.
Za podjetnika »začetnika« se torej ne smatra davčni
zavezanec, ki je v roku 18. mesecev pred priglasitvijo
ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov:
- ponovno začel opravljati dejavnost, če je prenehal
opravljati dejavnost v šestih mesecih pred ponovnim
začetkom opravljanja dejavnosti,

Zavezanec, ki dve zaporedni predhodni davčni leti ne izpolnjuje
pogojev, mora za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne
poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, ki jih je dolžan
voditi za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov.
Pri prehodu iz pavšala na »knjige« mora zasebnik opraviti
popis in uskladiti neformalno vodena stanja sredstev in
obveznosti do virov (zlasti osnovna sredstva, terjatve, denarna
sredstva, zaloge, obveznosti do dobaviteljev, bank in države),
jih uskladiti z dejanskim stanjem ter izdelati otvoritveno bilanco
stanja na prvi dan leta, ko je ponovno dolžan voditi knjige.

3. Računovodja tudi pri pavšalni obdavčitvi ostaja
»nujno zlo«
Računovodja bo tudi v prihodnje podjetniku nujno potreben.
To še zlasti velja za pravne osebe, ki so dolžne kljub pavšalni
obdavčitvi še vedno voditi poslovne knjige. Pri zasebnikih je
zahteva po vodenju evidenc v sistemu pavšalne obdavčitve
malce bolj blaga, vendar pa bo kljub temu treba evidentirati
tudi poslovne dogodke v zvezi z nekaterimi stroški in sredstvi,
kot na primer:
→ obračun prispevkov za socialno varnost, plač, drugih
prejemkov in bonitet,
→ vodenje evidence o prometu,
→ vodenje registra osnovnih sredstev,
→ vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev + obvezni
poboti,
→ obračunavanje davka iz dejavnosti,
→ vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe (banke,
lastno spremljanje poslovanja),
→ vodenje evidenc zaradi usklajevanja davčnih kartic z
DURS-om,
→ vodenje evidenc zaradi morebitnih stečajnih postopkov.

4. In kdo bo pridobil s pavšalno obdavčitvijo?
Če smo pričakovali po uvedbi pavšalne obdavčitve nižje davke,
potem naša pričakovanja v zvezi s tem niso izpolnjena. Ta
sistem obdavčitve bo na prvi pogled prinesel koristi le tistim
poslovnim subjektom, katerih dejanski odhodki so nižji od 70%
prihodkov in nimajo vzdrževanih članov ali drugih dohodninskih
olajšav, ter v preteklih letih niso izkazovali izgube. Pri vseh
ostalih pa velja, da je potrebno vsako poslovno situacijo
posameznega podjetnika dobro proučiti, opraviti potrebne
primerjalne izračune in se šele nato, po tehtnem preudarku in
na podlagi jasnih argumentov, odločiti za tisti sistem
obdavčitve, ki je za posameznika vsestransko najboljši.
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POZOR! IMEJTE LOČEN TRANSAKCIJSKI RAČUN, SICER VAS LAHKO DOLETI GLOBA!
Obveznost ločenega transakcijskega računa za opravljanje
dejavnosti sicer velja že dalj časa, od 1.1.2013 dalje pa je
za kršitev predvidena tudi globa, ki se lahko giblje med
800 do 10.000 evrov. Globa od 400 do 4.000 EUR pa lahko
doleti tudi odgovorno osebo kršitelja.
Pravna
podlaga
za
obveznost
vodenja
ločenega
transakcijskega računa za opravljanje dejavnosti je 3. odst. 37.
člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, morajo imeti za
namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen
transakcijski račun. Praksa, ko so podjetniki za namene
dejavnosti uporabljali kar svoj osebni transakcijski račun, je
torej v nasprotju z zakonom. Vendar ZDavP-2 do zadnje
spremembe za omenjeno kršitev ni predpisoval posebne
sankcije. Z novelo ZDavP-2F pa omenjena kršitev predstavlja

prekršek, ki se kaznuje z globo. Samostojni podjetnik ali
posameznik s samostojno dejavnostjo, ki v nasprotju z
zakonom pri ponudniku plačilnih storitev nima odprtega ali
ločenega transakcijskega računa, se kaznuje z globo od 800 do
10.000 EUR. Globa od 400 do 4.000 EUR pa lahko doleti tudi
odgovorno osebo kršitelja.
Davčni organ je zato na svojih spletnih straneh objavil
poziv poslovnim subjektom, ki nimajo odprtega
ločenega transakcijskega računa za opravljanje
dejavnosti, naj v izogib globi odprejo ločen
transakcijski račun najkasneje do 15. januarja 2013.
Hkrati poziva tudi vse druge poslovne subjekte, ki imajo
transakcijske račune odprte v tujini in jih niso sporočili
davčnemu organu, naj v izogib globi to storijo najkasneje do
15. januarja 2013.

POMEMBNA OPOZORILA!
Obvezna prijava kratkotrajnih del na višini
(krovstvo, tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo,
montaža oken ...) na Inšpektorat Republike
Slovenije za delo
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo opažajo večje
nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delih na
strehah (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo ...), pri delih z
delovnimi odri (fasaderstvo) in pri menjavi oken. Pri naštetih
dejavnostih gre večinoma za kratkotrajna dela na višini, ki ne
izpolnjujejo pogojev za prijavo gradbišča po Uredbi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, v nadaljevanju
Uredba). Ker pa se ta dela izvajajo večinoma na več kot 2 m
višine, kjer je po Uredbi zahtevano varovanje pred padcem v
globino in obstaja neposredna nevarnost za življenje in zdravje
delavcev, jih opredeljujejo kot nevarna dela.
40. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l.
RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec pred začetkom
delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje
nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih
obvestiti inšpekcijo dela.
Na Inšpektoratu RS za delo pozivajo izvajalce zgoraj
omenjenih nevarnih del, da dela, katera ne bodo zajeta v
prijavah gradbišč po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije –
trajajo 500 človek x dni in več) in se bodo izvajala na višini
večji od 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno

prijavijo na obrazcu krajevno pristojni (po kraju dela) območni
enoti Inšpektorata RS za delo.
V primeru, ko bo na istem delovišču dela izvajalo več
izvajalcev (d.o.o., s.p., samozaposlene osebe), morajo
nevarna dela prijaviti vsi! V primeru neprijave nevarnih del
se lahko delodajalec v skladu z ZVZD-1 kaznuje za prekršek z
globo od 2.000 € do 40.000 €, odgovorna oseba delodajalca pa
z globo od 500 € do 4.000 €. Poostreni nadzor bo Inšpektorat
RS za delo začel izvajati z dnem 01.03.2013!

Napotitev delavcev na delo v Švico
Veleposlaništvo RS v Bernu opozarja slovenska podjetja, ki
svoje delavce napotijo v Švico v okviru opravljanja storitev za
švicarskega naročnika, da morajo zaposlenim, ki jih napotijo na
delo v Švico, zagotoviti VSE delovne pogoje po švicarski
zakonodaji, kar vključuje tudi spoštovanje panožnih
kolektivnih pogodb ter v njih določeno višino osebnega
dohodka. Veleposlaništvo še zlasti opozarja, da švicarski
nadzorni organi zelo strogo nadzorujejo spoštovanje določil
švicarske zakonodaje, ter da v primeru inšpekcijskega nadzora
lahko od delodajalca zahtevajo tudi plačilne liste, potrjene s
strani Davčne uprave RS, ki dokazujejo, da je bil v Švico
napotenim delavcem dejansko izplačan osebni dohodek, ki ga
ta je delodajalec prikazal v pogodbi. Poleg visokih kazni lahko
Švica za podjetje, ki krši švicarsko zakonodajo, izda trajno
prepoved opravljanja storitev v Švici.

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d.
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 2,0%
oziroma 1,9%. 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. Trenutno so na razpolago le še sredstva pri NLB
d.d. Ljubljana.
Vrsta naložbe
Kratkoročni kredit 12 mesecev
Namen naložbe
za gibljiva sredstva
Znesek kredita
max. 10.000 EUR/leto
Možnost pridobitve kredita
pogoji bank in plačana članarina OOZ Škofja Loka
NLB d.d.
1. Obrestna mera
2,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje
v skladu s politiko banke
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3.

obračunavanje obresti

mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah Nove LB
4. Datum plačila obresti
mesečno
5. Odplačilo glavnice
dvanajst mesečnih obrokov
6. Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
7. Nadomestilo za obravnavo zahtevka
50,00 EUR enkratno
8. Vloge sprejema
NLB d.d., Izpostava Škofja Loka, Spodnji trg 2a, tel.: 04/
5150- 430
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko.
Prostovoljni član lahko pridobi kratkoročni kredit po preteku vsaj 6-mesečnega članstva in rednega plačevanja članarine OOZ Škofja
Loka. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru
prenehanja opravljanja dejavnosti oz. članstva v OOZ Škofja Loka. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija!

FINANČNE OBVEZNOSTI
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pošilja mesečno. Kriterije za članarino določa Zakon o
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 102/2007 z dne 9.11.2007).
DO SPREMEMBE OBRTNEGA ZAKONA JE PLAČEVANJE ČLANSKEGA PRISPEVKA ŠE VEDNO OBVEZNO!
Obveščamo vas, da spremembe Obrtnega zakona, ki bi na novo določale obveznost plačevanja članarine, v Državnem zboru RS še niso
bile sprejete, niti objavljene v Uradnem listu. Na seji Vlade RS je bil sprejet le predlog sprememb zakona in posredovan naprej v
obravnavo Državnemu zboru. Tako trenutno izstop iz članstva zbornice še vedno ni mogoč, kar pomeni, da obvezno članstvo v obrtnozborničnem sistemu do nadaljnjega ostaja.
Predvidevamo, da bo obvezno članstvo v zbornici ukinjeno s 1.7.2013 ali pa celo šele z 31.12.2013. Do ukinitve pa ostaja vse tako, kot
doslej. Takoj, ko bo sprejeti zakon omogočil izstop, vas bomo o tem tudi seznanili, do takrat pa sprememba članstva ni mogoča.
Obveščanje članov s strani OOZ Škofja Loka
Upravni odbor OOZ Škofja Loka je sprejel sklep, da se mesečnega glasila Informator ter Loške obrti, ne pošilja več članom, ki dolgujejo
članarino zbornici več kot tri mesece.
2. 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 851,07 EUR
(Ur. list RS, št. 12/2011). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki.
3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM
Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2012 dalje znaša 763,06 EUR. Povprečna mesečna plača v RS za oktober 2012 je
znašala 1.515,95 EUR. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 dalje 4,90 EUR na dan; prevoz na delo: 70%
najcenejšega javnega prevoza ali najmanj v višini 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km.
4. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4.2012 dalje znaša: 32,14 EUR. Mesečni znesek
pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za obdobje od 1.1.-31.12.2012: 4,53 EUR.

Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec december 2012:

Dosežena osnova v letu 2011 v EUR:
Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec
v EUR = 1.515,95

Bruto osnova
Vrsta prispevka
1. Prispevek za zdravst. zavarov.
(skupaj)
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%)
poškodbe pri delu, poklicne bolezni
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%)
3. Ostale dajatve KONTO: 2020
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%)
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%)
PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3)

Do vključno
8.977,20

Nad 8.977,20 Nad 18.295,80 Nad 27.443,70 Nad 36.591,60 Nad 45.739,50 Nad 54.887,40
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
Nad
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
64.035,30
64.035,30

minimalna
plača
v EUR

60% povp.
plače
v EUR

90% povp.
plače
v EUR

120% povp.
plače
v EUR

150% povp.
plače
v EUR

180% povp.
plače
v EUR

210% povp.
240%
plače
povp.plače
v EUR
v EUR

763,06

909,57

1.364,36

1.819,14

2.273,93

2.728,71

3.183,50

3.638,28

13,45%
12,92%
0,53%

102,63
98,59
4,04

122,34
117,52
4,82

183,50
176,27
7,23

244,67
235,03
9,64

305,84
293,79
12,05

367,01
352,55
14,46

428,18
411,31
16,87

489,35
470,07
19,28

24,35%
24,35%
0,40%
0,20%
0,20%

185,81
185,81
3,06
1,53
1,53

221,48
221,48
3,64
1,82
1,82

332,22
332,22
5,46
2,73
2,73

442,96
442,96
7,28
3,64
3,64

553,70
553,70
9,10
4,55
4,55

664,44
664,44
10,91
5,46
5,46

775,18
775,18
12,73
6,37
6,37

885,92
885,92
14,55
7,28
7,28

291,49

347,46

521,18

694,91

868,64

1.042,37

1.216,10

1.389,82

Stopnja
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Posebna akcija: "ČLAN - ČLANU"
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med svojimi člani!
Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega poslovanja odločili tudi vi! Spodaj
navedene obratovalnice nudijo članom OOZ Škofja Loka posebne popuste:
ELENA DUBAJIĆ s.p., Mestni trg 27, Škofja Loka, 5% popusta na
malice in 5% na storitve čiščenja prostorov. Info: 051/745-711
AM – BS inženiring, d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.: 051
366 397 ali 040 543 340, ales@ab-okolje.si, nudi 10 % popusta pri
izdelavi in postavitvi rastlinskih čistilnih naprav,
sanacijah
in vzdrževanju kanalizacijskih sistemov v poslovnih in stanovanjskih
objektih, snemanju kanalizacijskih sistemov, odmašitvi zamašenih
kanalizacijskih sistemov
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 10%
popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično masažo,
metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 040/377-126 ali
suzana@sankari.si
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 4a,
Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko ali
lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna)
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10%
popust na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 867
149.
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo nas.
164, Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. Info: 064
106 246.
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust ob
nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale storitve:
okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, kontaktne leče ipd.
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na storitev
masaže telesa. Info: 051 313 734.
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na
urejanje nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info:
040 293 321.
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 192,
Škofja Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: www.fiziz.si,
040 814 313.
AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas,
10% popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369.
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14,
4223 Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-468.
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.:
040/288-232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu
tiskarskih storitev (offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega
oblikovanja, dodelave tiskovin.

MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2,
Škofja Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih prostorov,
notranje opreme, razne lesene embalaže, ostalih mizarskih
storitvah ter vodenju poslovnih knjig. Info: 040/504-172,
www.kuhinje-strusnik.si
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja
vas, 10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 ali
www.fotografiranje.si
TAPI MITJA JELENC s.p., Ojstri vrh 14, Železniki, 10% popust pri
tapetniških storitvah. Tel.: 041/411-238 ali www.tapi.si
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10%
popust pri izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20.
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 %
popust pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981.
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30%
popust od višine ene mesečne premije. Enaki pogoji veljajo v
primeru sklenitve življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi
pokojninsko - rentni varčevalni načrt, z možnostjo dodatnega
nezgodnega zavarovanja v času plačevanja premije. Tel: 04/515 42
50.
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja
vas, tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu
elektromotorjev in hladilnih naprav.
NEGA TELESA KRISTI KRISTINA ŠESEK s.p., Dolenja Dobrava 4B,
Gorenja vas, tel.:051/892-087, 10% popust pri storitvah nege
telesa (masaže, parafinske obloge), manikure, geliranju, lakiranju in
poslikavi nohtov
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara Loka 152, 4220 Škofja Loka,
10% popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so namenjene treningu
v raznih športih. Dodatne informacije: www.tone-si.com, tel.
041/200-906.
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127,
Škofja Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398,
041/638-017, nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega oblikovanja
in računalniške priprave za tisk.
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja vasReteče 7a, Šk. Loka, 5 % popusta pri vseh prevozih, tel. 031/642553.
CVETLIČARNA FLORA ANICA PRALICA s.p., Spodnji trg 35, Škofja
Loka, 10 % popust ob nakupu rezanega cvetja.

KRATKA OBVESTILA IN ZANIMIVOSTI
ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM: Na
zbornici oddamo v najem poslovne prostore: 20,17 m2 in
30,66 m2 po ceni 5,88 EUR/m2; 64,10 m2 po ceni 6,65
EUR/m2. Prostori so primerni za opravljanje pisarniške ali
storitvene dejavnosti ali manjšo trgovino. Info na tel.: 04 50 60
205.

UGODEN NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA
STARI VRH:
Vozovnice lahko kupite v sprejemni pisarni naše zbornice.
Njihovo število ni omejeno, cene pa bodo veljale celotno
smučarsko sezono 2012/2013. Pogoj za nakup je poravnana
članarina.

Vabilo na prireditev: KOŠNIKOVA GOSTILNA:
V okrepčevalnici MALINA, Breznica pod Lubnikom, bodo 18.,
19., 25. in 26. januarja 2013 ob 19. uri organizirali KOŠNIKOVO
GOSTILNO z Mitom Trefaltom. Vstopnina bo znašala 15 EUR.
Vstopnice so na voljo v okrepčevalnici MALINA Breznica pod

Lubnikom in na Info točki Turizma Škofja Loka. Nastopajoči so
se odrekli honorarju v prid zakoncev Kožuh, ki sta v jesenskem
deževju izgubila dom.

Vabilo na PLESNE TEČAJE:
Plesna šola ART vabi na plesne tečaje. Začetni tečaj: nedelja,
20.1.2013, ob 17.30 uri (KS Godešič); ponedeljek, 21.1.2013,
ob 19. uri (KS Godešič). Nadaljevalni tečaj: četrtek, 17.1.2013,
ob 19. uri (OŠ Šk.Loka-Mesto); nedelja, 20.1.2013, ob 20.30 uri
(KS Godešič). Cena (8 vaj po 90 minut) za naše člane znaša 50
EUR/osebo. Info: 041/244-244

PRIPRAVLJAMO:
−

februar: seminarji na temo priprave davčnega obračuna za
leto 2012
februar: Prvenstvo obrtnikov in družinsko prvenstvo v
veleslalomu na Starem vrhu
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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: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov
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