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Seminar: DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2015 IN AKTUALNE NOVOSTI V 
LETU 2016 (sreda, 27.1.2016, ob 16.30 uri) 
 
 
Vabljeni na seminar, na katerem bomo obravnavali vsebino davčnega obračuna za leto 2015 za pravne in 
fizične osebe ter novosti, ki so pričele veljati v letošnjem letu. Seminar bo potekal v sredo, 27. januarja, ob 
16.30 uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Tematika predavanja obsega naslednje vsebine: 
1) Davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leto 2015 in ugotovitev davčne osnove: 

− upoštevanje davčno priznanih stroškov 
− upoštevanje davčno delno priznanih stroškov 
− davčno nepriznani stroški 
2) Davčne olajšave v letu 2015. 
3) Ugotovitev zavarovalne osnove za zavezanca za leto 2016. 
4) Novosti, ki jih prinašajo spremembe SRS 2016. 
5) Novosti pri poročanju na M obrazcih. 
 
Predavala bo ga. Karmen Vovk iz podjetja Finia consult d.o.o.  
 
Kotizacija: brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino, za ostale udeležence 50 EUR/osebo z vključenim DDV. 
Rok za prijavo: 25.1.2016 oz. do zasedbe mest. 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net   
 
 

ZAKONODAJA 
 
DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 
DELODAJALCEV ZA STAREJŠE DELAVCE - IZVAJANJE 
156. ČLENA ZPIZ-2 
 
Na spletni strani ZPIZ-a je objavljeno pojasnilo, iz katerega 
izhaja, da je država ponovno kršila svojo zavezo, da ne bo 
dodatno obremenjevala gospodarstva. Z interventnim zakonom 

je sicer ponudila možnost delne oprostitve prispevkov 
delodajalcev za starejše delavce, toda to velja le za novo 
zaposlene, ki so vsaj 6 mesecev kot brezposelni na 
zavodu, ne pa tudi za že zaposlene starejše delavce. S 
tako rešitvijo, kot je opredeljena v 3. členu interventnega 
zakona, se je torej »povozilo« sistemsko rešitev iz 156. člena 
pokojninskega zakona ZPIZ-2, ki bo torej naslednji 2 leti po 
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mnenju Dušana Bavca, strokovnega svetovalca pri OZS,  
»mrtva črka na papirju« in to brez soglasja socialnih 
partnerjev, na kar se država sklicuje le po potrebi!!! 
 
Navajamo pojasnilo v celoti: 
»Določba 156. člena ZPIZ-2 določa, da so zavezanci za plačilo 
prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. 
člena tega zakona, oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v 
višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let 
starosti, in v višini 50% za zavarovance iz prvega, drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki 
izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine po drugem odstavku 29. člena tega zakona. 
S 1.1.2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na 
področju trga dela (Uradni list RS, št. 90/2015, v nadaljevanju 
ZIUPDT), s katerim se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa 
začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb 
v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017. 
S prehodno določbo 3. člena ZIUPDT se začasno preneha 
uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki ureja delno oprostitev 
plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za starejše delavce v obdobju od  1.1.2016 do 
31.12.2017.« 

 
POZOR! 

Vsi, ki ste že upokojeni 
in še naprej opravljate 

zasebno dejavnost, 
morate svoj status 

uskladiti do 31.1.2016! 
 
Dodatne informacije o tem nudi OOZ Škofja Loka (tel.: 04 50 
60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net), kjer lahko tudi opravite vse 
potrebne postopke za prekinitev dejavnosti ali za ponovno 
vključitev v obvezno zavarovanje. 
 
 
 
PRAVILA ZA USTANOVITEV D. O. O. IN USTANOVITEV 
S. P. SO SE Z NOVIM LETOM ZAOSTRILA 
 
S 1.1.2016 so v veljavnost stopila določila iz spremenjenega 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki omejujejo, kdo 
lahko ustanovi gospodarsko družbo. 
 
Za ustanovitev d. o. o. ali ustanovitev s. p. se ne bodo mogle 
več odločiti osebe, ki so: 
 
− bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi 

kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper 
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so 
vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta 
omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne 
sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence; 

− bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na 
seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še 
javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. 
Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse 
obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 
15 dni; 

− bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske 
družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na 
katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se 

omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o 
izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh; 

− v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne 
uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom 
globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma 
prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa 
preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe; 

− bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz 
sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po 
enem letu od izbrisa. 

 
Z zahtevo v elektronski obliki bo registrski organ ali notar po 
uradni dolžnosti preveril, ali obstajajo omejitve v povezavi s 
kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo, ko se bo 
podjetnik ali družbenik odločil za ustanovitev s. p. ali 
ustanovitev d. o. o. Preostale omejitve (iz 2., 3., in 5., točke) 
pa se bodo preverjale avtomatično v informacijskem sistemu e-
VEM. 
 
S temi spremembami želi država omejiti veriženje družb. Prav 
zato bo po novem ustanovitev d. o. o. omejena tudi časovno. 
Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno 
odgovornostjo ne bo mogel postati nekdo, ki je v zadnjih treh 
mesecih že ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo oziroma 
pridobil delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša 
od treh mesecev. Omejitev sicer znova ne bo veljala za srednje 
in velike družbe ter za pridobitev deleža z dedovanjem. Ko je 
pojasnjeno v razlagi zakona, država ne želi omejevati 
podjetnikov, ki imajo poštene namene ampak omejiti 
ustanavljanje podjetij na zalogo podjetnikom, ki želijo izigrati 
upnike, zaposlene ali državo. 
 
Novo družbo bo zato še vedno dovoljeno v manj kot treh 
mesecih od zanje ustanovitve ustanoviti tudi, če prvi 
ustanovljeni d. o. o. aktivno posluje – torej ima odprt 
transakcijski račun, ni bil v zadnjih 12 mesecih na seznamu 
nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov, 
nima neporavnanih obveznosti do države višjih od 50 evrov, v 
družbi pa je vsaj en mesec za najmanj polovični delovni čas 
zaposlena vsaj ena oseba.  
 
OBJAVA PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
 
Hkrati ponovno obveščamo s.p.-je, ki nameravajo prenehati 
opravljati dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred 
prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES 
objaviti namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko 
podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti na 
objava.prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali prinese 
osebno ali pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. 
Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika 
(davčna številka, prebivališče…), mora pa vsebovati podatek o 
datumu prenehanja opravljanja dejavnosti. 
 
DELODAJALCI POZOR: NOVOSTI PRI DAVČNI IZVRŠBI 
NA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA 
 
S spremembo ZDavP-2 (Ur.l. RS št. 91/2015) veljajo nova 
pravila glede davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke. 
Tako je po novem (od 15.12.2015) mogoče na dohodke iz 
delovnega razmerja mogoče z davčno izvršbo seči največ do 
višine 2/3 teh dohodkov, vendar tako, da dolžniku ostane 
najmanj 76 % minimalne (bruto) plače (doslej 70 %). 
Novo je tudi, da se na dolžnikove prejemke lahko poseže 
upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem 
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mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec 
sklepa o izvršbi upošteva omejitve za vsak posamezni mesec. 
Če torej delodajalec izplača dohodke za več mesecev skupaj  
(npr. zaradi slabe solventnosti), pri izvrševanju sklepa o davčni 
izvršbi upošteva, da delojemalec prosto razpolaga s temi 
prejemki v okviru omejitev, ki veljajo za vsak posamezen 
mesec,  in sicer za vsako obdobje z zneskom, s katerim bi 
delavec lahko razpolagal, če bi ga prejel v mesecu, v katerem 
je bil upravičen do njegovega prejema. 
Če bi izvrševalec sklepa dolžniku zaračunaval izvajanje izvršbe, 
tega nadomestila ne sme poravnati iz prejemkov, ki so izvzeti 
iz izvršbe in ne iz zneska, ki ne presega 76 % minimalne plače, 
skratka delodajalec ne sme posegati na varovani minimalni 
znesek. 
Zakon tudi jasno določa odgovornost delodajalca. Če 
delodajalec oz. izplačevalec ne ravna po sklepu o 
izvršbi, se davek od višine rubljivih denarnih 
prejemkov izterja od njega. 
 
 
LETOS PRVIČ LAHKO PODAMO VLOGO ZA 
UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV PRI ODMERI 
DOHODNINE (rok 5. februarja) 
 
Po Zakonu o dohodnini ZDoh-2 se kot dohodek iz zaposlitve 
obravnava tudi dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali 
razmerja na drugi podlagi. Ker se za dohodek štejejo vsi 
dohodki, ki jih je fizična oseba prejela, ne glede na njihovo 
obliko ali vrsto, se vsi dohodki (tako za opravljeno delo kot 
eventualna povračila stroškov) vštevajo v davčno osnovo za 
obračun dohodnine in prispevkov.  
Kadar predavatelju (avtorju po avtorski pogodbi) zagotovimo 
še nočitev ali letalsko karto, ali kadar osebi, ki dela preko 
študentske napotnice, želimo povrniti stroške vozovnice ali 
kilometrine, če je za naše podjetje moral po opravkih še izven 
podjetja, ali osebi, ki dela preko podjemne, mandatne ali 
katerekoli druge pogodbe, želimo povrniti še stroške s potjo, je 
torej potrebno vsa ta povračila šteti v davčno osnovo (pri 
izplačilu dohodka, torej obračunu akontacije dohodnine).  
Fizična oseba pa lahko dejanske stroške uveljavlja pri 
znižanju svoje letne davčne osnove. Na podlagi 289. člena 
ZDavP-2 lahko zavezanec dejanske stroške, ki so mu nastali pri 
doseganju dohodkov iz zaposlitve, uveljavlja v ugovoru zoper 
informativni izračun dohodnine – vse do lanskega leta. S 
spremembo ZDavP-2 (Ur.l. RS št. 91/2015) pa lahko 
davčni zavezanci rezident uveljavlja dejanske stroške 
že prej, to je pri sestavi informativnega izračuna 
dohodnine. Po novem torej ni potrebno čakati na prejem 
informativnega izračuna in sestavljati ugovor (lahko pa še 
vedno, če zavezanec ne odda ali zamudi z vlogo). 
Za to, da lahko FURS pri odmeri letne dohodnine pravilno 
upošteva dejanske stroške, ga je o tem potrebno obvestiti. Kot 

pravočasna šteje, če je zahtevek do vključno 5. februarja 
oddan s priporočeno pošto ali preko eDavkov, če je poslan z 
navadno pošto, mora na FURS prispeti najkasneje 5. februarja. 
Obrazec zahtevka in navodila za izpolnjevanje najdete na 
spletni strani ali v pisarni naše zbornice v Škofji Loki. Zahtevku 
morajo biti obvezno priložena dokazila. 
 
NIČ VEČ NUJNO LOČEN TRANSAKCIJSKI RAČUN 
 
Če smo še dvomili, ali mora recimo zasebnik ali podjetnik imeti 
za namene opravljanja dejavnosti ločen transakcijski račun (in 
katere vrste), je sedaj ta dilema razrešena. S 15. decembrom 
namreč velja sprememba ZDavP-2, kjer je ta zahteva črtana, 
kar pomeni, da zadošča, da fizične osebe poslujejo z enim 
računom tako za potrebe dejavnosti kot za potrebe svojega 
gospodinjstva in doseganja dohodkov izven dejavnosti. 
Predlagatelj spremembe je utemeljil, da zasebnik kot tudi 
podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, Zakon o 
plačilnih storitvah in sistemih ločenega računa ne nalaga, zato 
tudi ni potrebe, da se jim nalaga dodatne stroške, sledljivost 
transakcij se lahko zagotavlja tudi drugače, obveznost 
nakazovanja plačil na njihove račune pa ostaja. 
Spremenjena določba ZDavp-2 hkrati sedaj bolj jasno določa, 
da mora  prav vsaka oseba (in ne le tiste, ki so vpisane v 
Poslovni register), ki je dolžna voditi bodisi poslovne knjige 
bodisi katerekoli evidence za določene davčne namene (npr. 
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost), imeti odprt 
transakcijski račun. 
 
V zvezi s tem pa želimo dodati še opozorilo AJPES-a: 
Podjetnikov javno objavljen transakcijski račun ima 
lahko le oznako T 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je 
namreč objavila pojasnilo, da bodo namesto dveh ločenih 
transakcijskih računov samostojni podjetniki in zasebniki z 
dejavnostjo res lahko imeli le en transakcijski račun, ki bo 
poslovni ali zasebni in ga tudi uporabljali v oba namena, 
vendar pa bo lahko Ajpes javno objavili le transakcijski račun 
označen z vrsto T – torej poslovni račun. 
Podjetnik tako še vedno ne bo mogel za poslovanje uporabljati 
(cenejšega) osebnega računa, ki ga banke označujejo s črko A 
(osebni računi) in zanj pri Ajpesu zahtevati javne objave, saj 
Ajpes tega zaradi varovanja osebnih podatkov ne bo storil.  
Blokada transakcijskega računa s. p. bo javno vidna le, 
če bo uporabljal poslovni TRR. 
Ajpes spremlja tudi podatke o pomanjkanju sredstev na 
računih, torej o blokadah računov. Račune, na katerih ni dovolj 
sredstev za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, Ajpes 
označi s črko R. Blokade pa so nato javno vidne le, če je javno 
objavljen tudi račun. 

 
 

 
FURS BO S POMOČJO DAVČNIH BLAGAJN NADZIRAL TUDI DELO IN 
ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 

 
FURS je 29.12.2015 na svoji spletni 
strani objavil obvestilo za javnost, s 
katerim opozarja zavezance in 
zaposlene glede uporabe 
identifikacijskih oznak pri izdaji 
računov v sistemu davčnih blagajn: 
»Finančna uprava želi seznaniti 

lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani 
računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za 
namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične 
osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave je namreč 
sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan 
račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v 
okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega 
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opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, 
prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo 
fizičnih oseb, ki izdajajo račune. Zavezance in zaposlene želimo 
seznaniti, da bo zelo pomembno, v imenu katerega 
zaposlenega pri zavezancu/podjetju je izdan račun, hkrati pa 
morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, da ne bi kdo njihovega 
identifikacijskega znaka zlorabljal. 
 
Od 2. januarja 2016 je uporaba davčnih blagajn obvezna za 
zavezance, ki: 
− morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev, 
− morajo voditi poslovne knjige in evidence, 
− za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini 

(bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica, ček itd.) 
 
Izdani računi v sistemu davčnih blagajn so hkrati pomemben 
element za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na 
črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo 
elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. To oznako 
(npr. Račun izdal: PRODAJALEC 1) določi lastnik davčne 
blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno številko fizične 
osebe, ki izdaja račun. Z vsako izdajo računa preko sistema 
davčnih blagajn se informacija o fizični osebi (operaterju), 
posreduje na finančno upravo.  
Podatek o identifikaciji fizične osebe potrebuje Finančna 
uprava RS za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na 
črno. Podatek je potreben pri ugotavljanju dejanskega stanja 
obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev, kakor tudi pri 
izvajanju nadzora zaposlovanja na črno.  
 
S prenosom pristojnosti nadzora zaposlovanja na črno in 
izvajanjem nadzorov s pomočjo mobilnih oddelkov Finančne 
uprave RS se je povečala prisotnost nadzornikov na terenu in 
število opravljenih nadzorov. Od 18. 8. 2014 do 30. 11. 2015 
je bilo s strani uradnih oseb Finančne uprave RS po določbah 
ZPDZC-1 izvedenih 14.118 nadzorov in v postopkih izrečenih za 
2,5 milijonov evrov glob.  Nadzori se izvajajo pretežno z 
mobilnimi enotami, ki imajo delovni čas 24 ur na dan in 7 dni 
na teden.   
 
Poostreno nadziranje na področju dela in zaposlovanja na črno 
je prispevalo k večjemu obsegu prijav tudi rednih zaposlitev in 
zavarovanj. Kljub temu pa v postopkih nadzora ugotavljamo, 
da delodajalci zaposlujejo delavce za krajši delovni čas, čeprav 

delajo poln delovni čas. Prav tako se še vedno odkrivajo 
zlorabe podjemnih pogodb za dela, ki imajo elemente 
delovnega razmerja in bi morala biti sklenjena pogodba o 
zaposlitvi. Plačila za delo v okviru neprijavljenega delovnega 
časa delodajalci najlažje zagotavljajo tam, kjer je poslovanje 
gotovinsko. Kršena je delovno pravna zakonodaja in hkrati 
davčna zakonodaja, saj so delavci zaposleni za čas, ki ni 
uradno prikazan kot zaposlitev, za delo so običajno plačani v 
gotovini, davki in prispevki od tega pa niso plačani.  
 
Podatek o identifikaciji fizične osebe, ki izda račun z uporabo 
elektronske naprave (operaterja na blagajni), se potrebuje tudi 
za identifikacijo osebe, ki v finančnem nadzoru lahko da 
pojasnila o spremembah podatkov na računu, oziroma za 
identifikacijo osebe, ki je morebiti nedovoljeno spremenila 
račun. Zaradi tega morajo biti delodajalci še posebej pozorni 
na to, kako zaposleni uporabljajo svoj identifikacijski znak pri 
izdaji računa, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, 
da ne bi prišlo do zlorab njihovega identifikacijskega znaka.  
 
Podatki o identifikacijski številki zaposlenega, ki izda 
račun, bodo ključnega pomena za analizo tveganja pri 
nadzoru dela in zaposlovanja na črno. Gospodarski 
subjekti in zaposleni se morajo zavedati pomena svoje 
identifikacije, s katero potrdijo izdajo računa, določene pa se 
tudi globe za neustrezno uporabo identifikacijske številke 
operaterja. 
 
 
MINI BLAGAJNA - BREZPLAČNA APLIKACIJA ZA 
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV!!! 
 
Z 2. januarjem 2016 je potrebno davčno potrditi vsak izdani 
gotovinski račun, pri čemer se kot gotovina po novi zakonodaji 
šteje praktično vse, kar ni nakazilo iz enega transakcijskega 
računa na drugega.  
Pri manjšem številu izdanih računov lahko uporabite tudi 
program FURS-a z imenom MINI BLAGAJNA, ki jo uporabite 
tudi pri vnosu računov iz vezane knjige računov. 
 
Vse informacije o programu MINI BLAGAJNA vam 
nudimo tudi na OOZ Škofja Loka. 
 

 
 

VABILA 
 
PREDSTAVITEV GORENJSKIH PODJETIJ AVSTRIJSKEMU TRŽIŠČU (Celovec, med 10. in 15.2.2016) 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj v sodelovanju z Generalnim konzulatom v Celovcu organizira predstavitev podjetij iz 
Gorenjske, ki želijo na novo vstopiti na avstrijsko tržišče ali povečati svoje obstoječe poslovanje. Predstavitev bo potekala v času med 
10. in 15. februarjem 2016 v Celovcu. O točnem terminu bodo zainteresirani obveščeni naknadno.  
Z namenom, da vam bodo na generalnem konzulatu lahko poiskali najbolj primerne potencialne poslovne partnerje, morate  sporočiti 
naslednje podatke: 
1. Katere produkte ocenjujete, da so najbolj inovativni in bi lahko bili konkurenčni na avstrijskem trgu? 
2. Ali že imate kakšne stike s potencialnimi partnerji na Koroškem? 
3. Kdo so lahko vaši potencialni partnerji, ki bi bili zainteresirani za vaše produkte? 
Vabimo podjetja, zainteresirana za  predstavitev, da se prijavite s prijavnico, ki jo objavljamo na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si.  
Rok za prijavo: 15.1.2016. 
Dodatne informacije: OOZ Kranj, telefon: 04 2818 310, e-pošta: info@oozkranj.com 
 
POSLOVNO SREČANJE V GRADCU (14.1.2016) 
Vabimo vas na mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju energetsko učinkovitih gradenj, solarne 
tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase. 
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Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. januarja 2016, na sejmišču v Gradcu (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria), 
kjer bo v tem času potekal tudi mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse Graz.  
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave https://www.b2match.eu/energydaysgraz2016.  
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna, prav tako pa vsi udeleženci ob prihodu na sejmišče prejmejo tudi brezplačno vstopnico 
za ogled sejma. 
Rok za prijavo: 12.1.2016! 
Dodatne informacije: www.ooz-skofjaloka.si in OZS (Gregor Primc), tel.: 01/5830-557, e-naslov: gregor.primc@ozs.si 
 
POMLADNI SEJEM V GORNJI RADGONI (od 31.3. do 2.4.2016) 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v partnerskem sodelovanju s Pomurskim sejmom, vabi, da se udeležite Pomladnega 
sejma (gradbeništva, energetike, komunale in obrti), ki bo potekal od 31. marca do 2. aprila 2016 v Gornji Radgoni. 
Pomladni sejem bo odprl sezono obrtniških del na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Poslovni poudarek bo na gradnji, 
obnovi, energetski prenovi, koriščenju obnovljivih virov energije, zaključnih delih v gradbeništvu ter urejanju okolice. Poleg slovenskih 
strank in partnerjev bodo po vaših izdelkih in storitvah povpraševali tudi tuji obiskovalci, med katerimi jih je največ iz sosednje Avstrije.  
Člani OZS lahko na sejmu individualno ali skupinsko razstavljate pod posebej ugodnimi pogoji. Tako cena neopremljenega razstavnega 
prostora v hali znaša 27 €/ m² (+DDV), zunanji neopremljen razstavni prostor pa lahko dobite po ceni 18 €/ m² (+DDV). Vsem članom 
bo OZS zagotovila nastop na sejmu tudi v primeru, da se odločijo za najem manjše kvadrature, saj jim bo v tem primeru zagotovila 
prostor v okviru skupnega razstavnega prostora članov OZS. 
Vabimo vas, da si s svojo predstavitvijo na Pomladnem sejmu povečate prepoznavnost ter si zagotovite še večji obseg poslovanja. 
Rok za prijavo: 22.1.2016! 
Dodatne informacije: www.ooz-skofjaloka.si in OZS (Gregor Primc), tel.: 01/5830-557, e-naslov: gregor.primc@ozs.si 
 
 
PREDSTAVITE SVOJE IZDELKE IN STORITVE NA ITALIJANSKIH SEJMIH V GORICI IN VIDMU 
 
Neposreden stik s kupci je neprecenljiv, zato vas vabimo, da vaše izdelke in storitve predstavite na italijanskih sejmih v Gorici in Vidmu.  
Sejem, ki se ga udeležuje največ slovenskih razstavljavcev je Expomego, ki bo na sejemskem razstavišču v Gorici (Italija) od 25. do 
28. februarja 2016. To je sejem, ki je namenjen različnih proizvodom in storitvam, je prvi korak na italijansko tržišče, namenjen je 
široki publiki in ker je vstop prost, ga obišče veliko število potencialnih kupcev. Več na: www.ooz-novagorica.si/dogodki/sejem-
expomego-2016 oz. pokličite 05/330-66-10. 
Če pa vas zanima kateri od sejmov, ki so navedeni spodaj, svoj interes sporočite OOZ Nova Gorica na e-naslov karmen.volk@ozs.si, da 
vas bodo lahko o podrobnostih obvestili takoj, ko bodo znane. 

 

8. – 10. januar 2016 Videm, Italija 

 

21.– 24. januar 2016 Videm, Italija 

       

  

12.– 13. marec 2016 Videm, Italija 

 

1.– 3. april 2016 Gorica, Italija 

 

16.– 17. april 2016 Videm, Italija 

 

22.– 24. april 2016 in 

29.– 30. april 2016 

Videm, Italija 

 

1.– 9. oktober 2016 

 

Videm, Italija 

 
 

15.– 16. oktober 2016 Gorica, Italija 

 

24. - 27. november 2016 Videm, Italija 

   
 
 



  

 
6 

RAZPIS ZA VELESLALOM OOZ ŠKOFJA LOKA ZA POSAMIČNO 
IN EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE  
(sobota, 30. januar 2015) 
 
 
ORGANIZATOR:  OOZ Škofja Loka v sodelovanju STC Stari vrh in   
     Timingom Poljane 
 
KRAJ IN DATUM:  Stari vrh (Kopa), sobota 30. januar 2016 
 
PROGRAM:                Ogled proge od 9.15 do 9.45 ure.  Štart tekme ob 10.00 uri.        
                                      
ŠTARTNE ŠTEVILKE:  od 9.00 do 9.30 ure pri brunarici pri traku za otroke na Kopi. Vsi udeleženci prejmejo tudi bone za 

prehrano in napitek. Prehrana bo prav tako urejena pri brunarici pri traku za otroke. 
 
PRAVICA NASTOPA:   Člani OOZ Škofja Loka, njihovi družinski člani, pri njih zaposleni delavci, štipendisti in vajenci ter 

upokojeni obrtniki. 
 
PRIJAVNINA:  Udeležba na tekmovanju je brezplačna, saj stroške organizacije tekme, nagrad, hrane in napitkov 

na smučišču krije OOZ Škofja Loka iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu. Nakup smučarske karte je 
strošek tekmovalca. 

 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE : 

 MOŠKI ŽENSKE FANTJE DEKLETA 
A: 1955 in starejši A: 1965 in starejše A: 2001-2004 A: 2001-2004 
B: 1956-1965 B: 1966-1975  B: 2005-2007 B: 2005-2007 
C: 1966-1975 C: 1976-1985 C: 2008 in mlajši C: 2008 in mlajše 
D: 1976-1985 D: 1986-2000   
E: 1986-2000     

 
POGOJI ZA EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE:  
Za ekipno tekmovanje se je potrebno posebej prijaviti. Ekipo sestavljajo najmanj trije ožji družinski člani (oče, mati in njuni otroci ali 
eden izmed staršev in otroci), s tem da se upoštevajo tri najboljša dosežena mesta v različnih kategorijah. Bolje uvrščena družina je 
tista, ki v skupnem seštevku mest doseže nižji seštevek. V primeru enakega števila točk je bolje uvrščena družina, ki je osvojila več 
višjih mest. V kolikor bo »rezultat« neodločen, je boljša ekipa z več člani v ekipi. Če bo »rezultat« še vedno neodločen, je boljša ekipa z 
višjim seštevkom starosti vseh članov v ekipi. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV:   Pol ure po končanem tekmovanju pri brunarici pri traku za otroke. 
 
NAGRADE: Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo kolajne. V ekipnem (družinskem) tekmovanju prejmejo prve tri uvrščene 

ekipe pokale. 
 
PRIJAVE:       Na telefon 04/50 60 200 ali e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net. Rok za prijavo: sreda, 27.1.2016. 
 
V primeru neugodnih vremenskih razmer ali premajhnega števila prijavljenih bomo tekmovanje odpovedali, o čemer 
bodo prijavljeni pravočasno obveščeni. 
 
 
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. 
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 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 
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 KREDITOV IN GARANCIJ V OKVIRU 
REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME NA GORENJSKEM 
 
V Uradnem listu št. 76/2015 je bil dne 9. 10. 2015 objavljen 
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..  
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. 
 

 
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 
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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 

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 (52 % povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunana na mesec, ki za leto 2014 znaša 1.540,25 EUR). 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR 
 

54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 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% 0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 330,15 2.059,31

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.540,25 EUR*

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih-NOVEMB ER 2015

 
 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI 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. 
 
UDELEŽITE SE SMUČARSKO-DRUŽABNEGA DOGODKA – ZŠIOS 2016 
OZS organizira Zimske športne igre obrtnikov in podjetnikov, ki bodo v soboto, 6. februarja 2016 na Kopah. Če se želite razgibati, 
sprostiti in preživeti dan v športnem vzdušju, se nam pridružite na dogodku. Prijavite se lahko v vaši OOZ do vključno 1. februarja 
2016. Pogoji sodelovanja bodo v kratkem objavljeni v pravilniku tekmovanja, ki ga boste skupaj z razpisom našli na spletni strani OZS. 
 
NAJAVA DOGODKOV: 
− usposabljanje za voznike EU Koda 95 po programu za leto 2015 (predviden termin: konec meseca februarja, izobraževanje bo 

izvedeno na delovni dan – ponedeljek ali torek) 
− tečaj »Prva pomoč« (predvideni termin: 1. polovica meseca marca) 
− praznovanje 40-letnice OOZ Škofja Loka (petek, 15. april) 


