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38. OBRTNIŠKI PLES – tradicionalno družabno srečanje s plesom  
(rok za prijavo: 17.11.2016) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa zase in se udeležite našega tradicionalnega 
družabnega srečanja s plesom, ki ga za svoje člane organiziramo že 38. leto. Tokrat se 
bomo družili  
 

v soboto, 19. novembra, s pričetkom ob 19. uri 
v Sokolskem domu v Gorenji vasi. 

 
Za našo zabavo bo skrbel ansambel RAUBARJI, 
za gostinsko ponudbo pa GOSTILNA LIPAN. 

 
Ansambel Raubarji, ki ga sestavljajo Miha Križnar, Miha Gabršek, Blaž Jenkole in Andrej Gabršek, prihaja iz Poljanske 
doline. Čeprav fantje skupaj igrajo dve leti, na odrih niso novinci. Z energijo in drugačnimi vižami znajo prepričati celo 
najbolj zahtevne. Na letošnjem 15. Večeru slovenskih viž v narečju, ki ga je organiziral Radio Sora, so ob bučni podpori 
publike prejeli nagrado občinstva, Blaž Jenkole pa je prejel tudi nagrado za najboljšo melodijo s strani strokovne komisije 
za skladbo »Ke se parjatli ukop naberema«. 
 
Za vaš prispevek, ki znaša 25 EUR na osebo, boste prejeli večerjo (predjed, glavna jed, solata, sladica in manjši obrok 
po polnoči). Pijača v ceno ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam. OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva 
na trgu, krila stroške aperitiva ob prihodu ter celotnega zabavnega programa. 
 
Prijave z vplačilom 25 EUR na osebo sprejemamo v pisarni zbornice do 17.11.2016 oz. do zasedbe mest. Zaradi 
prostorske omejitve vas prosimo, da pohitite s prijavo. 
 
Po napornem delu si privoščite zabavo in sprostitev v veseli družbi. Pridite, zagotovo bo veselo! 
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VABILA 
 
Seminar: SPREMEMBE SRS OD 
1.1.2016 DALJE IN ZDDPO-2 
(četrtek, 24.11., ob 13. uri) 
 
Zakonodaja na področju davkov se 
hitro spreminja. Novostim je ob 
vsakodnevnem delu težko spremljati, 
vendar pa kmalu nastanejo težave, v 

kolikor pomembne spremembe spregledamo ali jih ne 
upoštevamo dovolj natančno. 
 
Zato vas vabimo na nekoliko obsežnejši seminar, ki bo 
potekal v četrtek, 24. novembra, od 13. do 
predvidoma 18. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1. 
 
Vsebina: 
1. Predstavitev sprememb SRS od 1.1.2016 dalje. 
2. Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2: 

kje je v računovodskih servisih potrebno nameniti 
posebno pozornost ZDDPO-2 zaradi ugotovitev v 
davčnih inšpekcijskih nadzorih in najpogostejše napake 
v povezavi z njim. 

3. Odgovori na vprašanja udeležencev. 
 
Predavala bo Mira Roppa, samostojna davčna svetovalka, 
ki na področju davčnega svetovanja deluje že več kot 
petnajst let.  Je specialistka za davek od dohodkov pravnih 
oseb, izvaja preventivne davčne preglede, optimizacijo 
poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in 
računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih 
postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjig z 
davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na 
davčnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah.. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, 

ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo 

iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima 
poravnano članarino, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 

 
Rok za prijavo: 22.11.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (26.11.2016) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. 
kode Evropske unije.   

Organizirali bomo še eno usposabljanje po programu za leto 
2016 v sodelovanju z OZS, in sicer v soboto, 26.11.2016, s 
pričetkom ob 9. uri. 
  
Kotizacija: 
− za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih 

zaposlene delavce: 21 EUR/osebo (vključen DDV),  
− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
 
Rok za prijavo: 18.11.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
V primeru premajhnega števila prijavljenih, bomo 
usposabljanje odpovedali, o čemer bomo vse prijavljene 
pravočasno obvestili. 
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   
 
 
Vabilo na razstavljanje: SEJEM ŽELJA (Ljubljana, 
1.-4.12.2016) 
 
Vabimo vas k sodelovanju in predstavitvi odličnih slovenskih 
izdelkov. Novoletni obrtno-podjetniški SEJEM ŽELJA 
bo potekal od 1. do 4.12.2016 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 
Nudil bo prodajo in promocijo unikatnih, okolju prijaznih 
darilnih izdelkov, in sicer izdelke domače in umetnostne 
obrti, unikatne izdelke iz lesa, stekla, kamna in plastike, 
dekoracijo za dom, cvetje, modne dodatke, modni nakit, 
kozmetiko, oblačila, igrače, knjige, glasbila, gospodinjske 
aparate, embalažo za darila, kulinarične izdelke ter druge 
darilne izdelke. V času sejma bo potekal tudi 47. Smučarski 
sejem Snežinka in razstava Planet kock. 
Vstop za obiskovalce bo prost! 
Se želite na sejmu predstaviti tudi vi? Poiščite 
prijavnico na naši spletni strani (www.ooz-
skofjaloka.si). 
Dodatne informacije in prijava: Edina Zejnić (e-naslov: 
edina.zejnici@ozs.si, tel. št.: 01 58 30 586) ali Gregor Primc 
(e-naslov: gregor.primc@ozs.si, tel. št.: 01 58 30 557). 
 
Predstavite svoja slavnostna in večerna oblačila na 
modni reviji, ki bo 1. 12. 2016!  
 
Sekcija tekstilcev in Sekcija predelovalcev kož pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (OZS) vabita svoje člane, da 
predstavijo svoja slavnostna, večerna oblačila na 
modni reviji, ki bo v sklopu Sejma želja 1.12.2016 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Isti dan bo potekala 
otvoritev sejma, zvečer pa tudi slavnostna podelitev, na 
kateri bo OZS podelila prestižni naziv Obrtnik leta 2016, 
razglasila Najstarejšega obrtnika/obrtnico ter podelila 
mojstrske diplome. V sklopu slavnostne prireditve bo 
predvidoma ob 18. uri sledila gala modna revija s 
predstavitvijo svečanih in elegantnih oblek članov 
sekcije.  
 
V kolikor se želite predstaviti tudi vi, vam dodatne 
informacije nudi Adrijana Poljanšek, sekretarka sekcij pri 
OZS (tel.: 01 5830 826, mail: adrijana.poljansek@ozs.si). 
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BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA LJUDSKE 
UNIVERZE ŠKOFJA LOKA 
 
Ljudska univerza Škofja Loka izvaja brezplačne 
računalniške in jezikovne tečaje. Vpišejo se lahko  
obrtniki in podjetniki ter pri njih zaposleni delavci, prednost 
pri vpisu imajo starejši od 45 let, s končano manj kot 
4-letno srednjo šolo. Tečaji potekajo dvakrat tedensko v 
popoldanskem času. Za zaključeno skupino, v kateri je 15 
udeležencev, urnik in kraj tečaja prilagodijo.  
Vsebina tečajev je opisana na spletni strani Ljudske 
univerze Škofja Loka (http://www.lu-skofjaloka.si/splosno-
izobrazevanje/znanje-nas-aktivira-zna/) 
Gre za izobraževanja v okviru projekta Znanje nas aktivira 
(ZNA), katerega namen je povečati vključenost odraslih v 
vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne 
kompetence zaposlenih. 
Programi so za udeležence brezplačni, ker jih 
sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
 
 
TRŽENJE IN OGLAŠEVANJE PREKO SPLETNIH 
TRŽNIH KANALOV – vabilo Razvojne agencije 
Sora 
 
V novembru 2016 vas na Razvojni agenciji Sora vabijo k 
udeležbi na delavnici: »TRŽENJE IN OGLAŠEVANJE 
PREKO SPLETNIH TRŽNIH KANALOV - prodaja in 
marketing na Facebook platformi«. 
Delavnica bo potekala v dveh sklopih: 
− petek, 11. 11.2016, 9.–11.30 ure – 1. sklop 
− petek, 18. 11.2016, 9.–11.30 ure – 2. sklop 
Lokacija: Lokomotiva, inkubator in coworking center, 
Škofja Loka, 1. nadstropje 
Na 1. delavniškem sklopu se boste udeleženci: 
− Seznanili s tržnimi kanali na spletu in mobilni 

tehnologiji, ki sta danes najbolj moderna in ambiciozna 
medija za oglaševanje  

− Kje in kako, se da na spletu oglaševati?  
Vsebina 2. delavniškega sklopa pa bo:  
− Praktično delo s Facebook stranjo, Facebook dogodki in 

načini promoviranja. 
− Priprava in objava Facebook oglasov s strani 

udeležencev delavnice.  
Za izvedbo praktičnega dela je priporočljivo, da udeleženci 
delavnice s seboj prinesete prenosne računalnike. 
Delavnico, ki je del programa Zadružništvo in socialno 
podjetništvo na Škofjeloškem, sofinancira Občina Škofja 
Loka in je za udeležence brezplačna.   
Prijave: Darja Barič, Razvojna agencija Sora d.o.o. (e-
pošta: darja.baric@ra-sora.si, tel. 04 50 60 224). 
Število mest je omejeno! 
 
 
LIDLOVA LOJTR'CA DOMAČIH – povabilo k 
sodelovanju 
 
V Lidlu Slovenija verjamejo v tesno sodelovanje z lokalnimi 
proizvajalci, še posebej pa želijo pomagati tistim 
podjetnikom, ki so na svojo poslovno pot šele stopili. Zato 
so zasnovali projekt z imenom Lidlova Lojtr’ca domačih, 

s katerim nagovarjajo vse manjše, butične slovenske 
proizvajalce, ki si želijo svoj posel razširiti in svoje izdelke 
postaviti na prodajne police Lidla Slovenije. 
Gre za razpis, povabilo k sodelovanju, ki poteka od 10. 
oktobra do 11. novembra 2016 in v katerem iščejo 
najboljše slovenske butične specialitete. Izbrane bodo 
predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah v začetku 
naslednjega leta. 
Zavedajo se, da je za male podjetnike tak razpis 
pomemben izziv, poleg tega pa odločitev k sodelovanju 
spremlja veliko vprašanj in previdnosti. Podjetnike zato 
vabijo, da zavzamejo aktivnejšo vlogo in izkoristijo dano 
možnost za svoj razvoj in napredek, Lidl Slovenija pa bo ob 
tem nudil vso pomoč. Projekt je natančneje predstavljen na 
spletni strani (www.lojtrcadomacih.si) 
Projekt je odlična priložnost za male podjetnike in resnično 
dober potencial za njihov razvoj, ne samo na domačem, 
temveč potencialno tudi na tujih trgih Lidlove trgovske 
verige, sama vstopna točka prek razpisa pa je po mnenju 
Lidl Slovenija preprosta in za podjetnike nezahtevna. 
 
 
MEDNARODNA HUMANITARNA AKCIJA IN 
TEKMOVANJE SLIKOPLESKARJEV (25.11.2016) 
 
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo tudi letos 
organizirala tradicionalno humanitarno akcijo, ki so jo 
poimenovali Mednarodna humanitarna akcija 
slikopleskarjev in 18. tekmovanje slikopleskarjev 
Slovenije. Cilj je pomagati eni od javnih ustanov, da bodo 
lahko živeli in delali v boljših pogojih in prostorih. Akcijo 
sekcija organizira vsako leto konec novembra že od leta 
1999.  
Letos bodo akcijo izvedli slovenski slikopleskarji skupaj s 
kolegi slikopleskarji iz Avstrije, Nemčije, Češke, Slovaške, 
Madžarske in Anglije, izvedena pa bo v petek, 25. 
novembra. Pleskali bodo Splošno bolnišnico Trbovlje.  
Na akciji slikopleskarji lahko sodelujete: 
− v tekmovalnem delu: moštvo sestavljata dva 

slikopleskarja, ki v celoti prepleskata eno sobo – stene, 
vrata, podboje in radiatorje – letos se lahko prijavi le 
17 moštev; 

− v humanitarnem delu: sodelujejo lahko posamezni 
slikopleskar ali pa skupina več slikopleskarjev.  

Rok za prijavo: 11.11.2016! 
Več informacij ter prijave: Igor Pipan, sekretar sekcije 
pri OZS (e-pošta: igor.pipan@ozs.si, tel.: 01 5830 568). 
 
 
STROKOVNO SREČANJE FOTOGRAFOV PRI OZS 
(Sežana, 12. in 13.11.2016) 
 
Srečanje bo potekalo v Sežani, na Višji strokovni šoli, Šolski 
center Srečka Kosovela Sežana, Kraška ulica 2. Poleg 
aktualnih predavanj bodo na srečanju predstavljene tudi 
teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delovni proces 
ter obilo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in 
izkušenj z ostalimi udeleženci in sponzorji. 
Več informacij o dogodku dobite na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si) 
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SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: 14.11.2016!!!) 
 
Rok za prijavo otrok za ogled gledališke predstave in obisk Božička, smo podaljšali le še do 14. novembra!!! Po tem datumu 
prijav na žalost ne bomo več mogli sprejemati! 
Imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, nam lahko sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani (www.ooz-
skofjaloka.si) in na zadnji strani oktobrskega Informatorja. Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
Za dogodek lahko prijavite tudi otroke vaših zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja Loka, za darila za otroke 
pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka prispevati sami. Za strošek vam bomo izstavili 
predračun.  
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v začetku decembra! 
 

 
POMEMBNEJŠE NALOGE, KI JIH MORA IZVAJATI LASTNIK PODJETJA V ZVEZI Z 
ZAGOTAVLJANJEM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
1. Zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom: v ta namen mora izvajati ukrepe ki so potrebni za zagotovitev 

varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb (zunanji izvajalci in obiskovalci), ki so navzoče v delovnem procesu.  
2. Pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni na delovnem mestu. 
3. Delovni proces stalno izboljševati tako, da preprečuje, odpravlja in obvladuje nevarnosti pri delu. 
4. Delo prilagajati telesnim in duševnim zmožnostim delavca. 
5. Delavcem zagotoviti z oceno tveganja predpisano osebno varovalno opremo. 
6. Sprejeti ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva in prve pomoči. 
7. Izvajati in načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. 
8. Zagotoviti zdravstvene preglede delavcev. 
9. Opravljati periodične preiskave delovnega okolja ter periodične preglede in preizkuse delovne opreme. 
10. Posebno skrb mora nameniti varnosti in zdravju nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano 

delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu, v 
skladu s posebnimi predpisi. 

11. Inšpekciji dela v najkrajšem možnem času prijaviti nezgodo pri delu s smrtnim izidom ali nezgodo, zaradi katere je 
delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen. 

12. V kolikor se v podjetju v rednem delovnem času izvajajo npr. monterska dela, sestaviti in podpisati pisni sporazum o 
zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem delovišču. 

Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 
 
OBVESTILO FURS-a 
 
Z novembrom še več eVročanja! 
Seznam dokumentov, ki jih Finančna uprava RS vroča elektronsko, je vse daljši. Od 1. novembra dalje elektronski način 
vročanja velja tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Ker gre za zelo 
pomembne akte, vse pravne osebe pozivajo, da uredite vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. 
Da bi bil postopek za zavezanca čim bolj enostaven, so dodatno uredili tudi način pooblaščanja za elektronsko vročanje 
dokumentov. Pravočasno si torej uredite eVročanje ali pa si priskrbite pooblaščenca! 
 
POZOR! Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom za izterjavo dolga njihovih zaposlenih - pojasnilo 
FURS-a: 
»V zvezi z eVročanjem smo prejeli nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izterjavo davčnega dolga posameznikov, ki so zaposleni pri 
podjetnikih. V zvezi s tem pojasnjujemo sledeče: 
Če ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zaposlenega uslužbenca, zoper katerega davčni organ vodi postopek davčne izvršbe 
na denarne prejemke, bo davčni organ sklep o izvršbi (ki se nanaša na njegovega uslužbenca) poslal delodajalcu zgolj 
elektronsko prek sistema eDavki. Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko bo v portalu eDavki prevzel dokument z elektronskim 
podpisom vročilnice. Če ga delodajalec ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija 
vročitve).  Ta sklep bo delodajalec obravnaval popolnoma enako, kakor takrat, ko ga je prejel v papirni obliki. V zvezi s tem ni 
nobenih novosti. To pomeni, da mora delodajalec na dan vročitve sklepa opraviti rubež dolžnikovih denarnih prejemkov. Od 
dneva vročitve pa teče tudi rok za vložitev ugovora  delodajalca zoper sklep o izvršbi. Opozoriti velja tudi na odgovornost za 
opuščeno odtegnitev in izplačilo, saj se v primeru, če delodajalec ne ravna po sklepu o izvršbi, dolg davčnega dolžnika do višine 
rubljivih denarnih prejemkov lahko izterja od delodajalca.  
Če bo ta isti delodajalec sam davčni dolžnik, bo v sklepu o izvršbi naveden kot fizična oseba (ne glede na vrsto obveznosti, ki se 
izterjujejo). Zato mu bo sklep o izvršbi kot dolžniku vročen v skladu s pravili o vročanju, ki veljajo za fizične osebe. To pomeni, 
da bo sklep prejel v papirni obliki po pošti. Elektronsko, preko eDavkov pa le, če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje kot 
fizična oseba (preko portala eDavki, z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov – obrazec eVročanje-POS).  
Več si lahko preberete na strani:  http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/« 
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AKTUALNO 
 
 
KDO SO EKONOMSKO 
ODVISNE OSEBE IN KAKŠNE 
SO NJIHOVE DOLŽNOSTI? 
 
Status ekonomsko odvisne osebe je 
uredil Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR-1) zato, ker so 

samozaposlene osebe, ki najmanj 80 odstotkov svojih letnih 
dohodkov pridobijo od istega naročnika, zaradi svoje 
ekonomske odvisnosti potrebne zaščite, pojasnjujejo na 
Inšpektoratu RS za delo (IRSD). 
 
Ekonomsko odvisnim osebam se priznava določen obseg 
delovnopravnega varstva, te osebe pa so za to 
upravičenost po zaključku koledarskega ali poslovnega leta 
dolžne obvestiti naročnika, od katerega so ekonomsko 
odvisne, o pogojih, pod katerimi delujejo, in sicer tako, da 
naročniku posredujejo vsa dokazila in informacije, potrebne 
za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti, 
sporočajo z IRDS. 
Zakon ne govori o kakršnikoli formalni registraciji statusa 
ekonomsko odvisne osebe, ki bi se evidentiral v nekem 
registru, ampak le o obveščanju konkretnega 
naročnika z namenom, da je ta seznanjen s tem, da 
ji je dolžan zagotavljati delno delovnopravno 
varstvo. Tako ekonomsko odvisnim osebam zagotavljajo: 
− prepovedi diskriminacije, 
− minimalni odpovedni roki, 
− prepovedi odpovedi pogodbe iz neutemeljenih 

odpovednih razlogov, 
− zagotavljanja plačila za primerljivo delo, 
− pravice glede uveljavljanja odškodninske odgovornosti. 
Naročnik lahko na podlagi informacij in dokazil, ki mu jih 
predloži samozaposlena oseba, sam presoja dejanski obstoj 
ekonomske odvisnosti. 
Inšpektorat RS za delo nima podatka o tem, koliko 
samozaposlenih oseb o svoji ekonomski odvisnosti obvešča 
svoje naročnike, prav tako jim ni znano, da bi bil kateri koli 
drug državni organ seznanjen s temi podatki, pojasnjujejo z 
IRSD in dodajajo, da obveščanje naročnika o svoji 
ekonomski odvisnosti sicer ni splošna obveznost 
samozaposlene osebe v položaju ekonomske odvisnosti, 
ampak je to obvezno le, če želi ta samozaposlena oseba 
uveljavljati zgoraj omenjeno delovnopravno varstvo, so 
dejali na IRSD. 
Podatka o morebitnih kršitvah izključno pri ekonomsko 
odvisnih osebah na IRSD nimajo, opozarjajo pa na to, da 
zakon z uvedbo instituta ekonomsko odvisne osebe ni 
izključil možnosti, da samozaposlena oseba, ki delo opravlja 
v položaju ekonomske odvisnosti in izpolnjuje svoje 
dolžnosti, uveljavlja obstoj delovnega razmerja, če 
dejansko obstajajo elementi delovnega razmerja. 
 
V OKVIRU KRATKOTRAJNEGA DELA VAM LAHKO 
POMAGA VEČ DRUŽINSKIH ČLANOV! 
 
Institut kratkotrajnega dela je vezan na osebo. Za vsako 
osebo, ki pri njem opravlja kratkotrajno delo, mora 
podjetnik plačati prispevek in ga prijaviti v zavarovanje. 

Tako kot en družinski član lahko pomaga več podjetnikom 
(sorodnikom), ima lahko tudi podjetnik več oseb 
(sorodnikov), ki zanj opravljajo kratkotrajno delo, v obeh 
primerih pa velja, da oseba, ki ustreza pogojem in opravlja 
kratkotrajno delo za enega ali več podjetnikov-sorodnikov, 
tega ne opravlja več kot 40 ur na mesec. Omejitev števila 
opravljenih ur kratkotrajnega dela je vezana na osebo, ki to 
delo opravlja. Kratkotrajno delo zakonsko ureja Zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).  
V okviru kratkotrajnega dela vam pri delu lahko pomaga 
družinski član za največ 40 ur na mesec tudi, če imate 
popoldanski s. p. 
 
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela 
v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali 
pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi. Pri 
kratkotrajnem delu samozaposleni osebi lahko pomagajo 
osebe, s katero je samozaposleni v sorodu v ravni vrsti do 
prvega kolena, torej zakonec, izvenzakonski partner, sin, 
hči, vnuk, vnukinja, mati in oče, ne pa tudi brat oziroma 
sestra. 
 
Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno 
delo, mesečno znašajo 4,62 evra. Gre za obveznost 
zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, 
ki opravljajo tovrstno delo. Prijava zavarovanja je potrebna 
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 
plačilo prispevka pa na Finančni upravi RS (Furs). Prijavo 
v zavarovanje lahko uredite tudi na VEM točkah, ena 
izmed njih je tudi OOZ Škofja Loka. 
 
POENOSTAVITEV DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2), ki so začele veljati 22. oktobra 2016, uporabljati 
pa 1. januarja 2017, prinašajo vrsto novosti in 
poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti 
za lažje plačilo davčnega dolga. 
 
Najbolj dobrodošlo novost, ki jo prinaša novela so 
predizpolnjeni obračuni prispevkov za socialno varnost, ki 
jih bo finančna uprava pošiljala vsem prostovoljno 
vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so 
denimo samozaposleni in kmeti. Da pa bodo ti zavezanci 
prejeli predizpolnjen obračun prispevkov, morajo s finančno 
upravo poslovati prek portala eDavki. 
Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za 
pet dni po izplačilu plač. S tem se bo zavezancem 
omogočilo večjo likvidnost in torej lažje plačilo davkov in 
prispevkov. Zamik bo veljal tudi v drugih primerih plačila 
davkov z davčnim odtegljajem. 
 
Novela zakona o davčnem postopku prinaša dodatne 
možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo 
davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih 
poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo 
davka v največ 60 mesečnih obrokih. Da bi zavezance 
spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih 
obveznosti, pa se bosta pri višini obrestnih mer upoštevali 



  

 
6 

teža kršitve ter okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil 
sam ali pa jo je ugotovil davčni organ. 
Uvaja se tudi možnost predložitve davčnega obračuna v 
okviru davčnega inšpekcijskega nadzora. Če bo davčni 
zavezanec vložil davčni obračun v skladu z ugotovitvami 
davčnega inšpekcijskega nazora in bo hkrati s predloženim 
davčnim obračunom ugotovljeno obveznost v celoti 

poravnal skupaj z obrestmi (5% letna obrestna mera), ne 
bo kaznovan za prekršek zaradi nepredložitve obračuna. 
Spremembe so tudi na področju davčne izvršbe, saj se 
upošteva ustavno načelo socialne države pri opravljanju 
izvršbe, predvsem s stališča zagotavljanja eksistence 
dolžnika, njegovih družinskih članov in drugih oseb, ki jih 
mora dolžnik preživljati.  

 
 
OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI – PRITOŽBA NA EVROPSKO KOMISIJO! 
 
Od 1. januarja 2017 bo v Avstriji za vsa tuja podjetja, ki tam opravljajo storitve, pričela veljati ostrejša zakonodaja. Veljati bo 
začel razširjen in zelo zaostren zakon o socialnem in plačnem dampingu, ki bo otežil delo in zagrenil življenje vsem tujim 
podjetjem, ki v Avstriji opravljajo storitve. Obsežnejši članek o tem je izšel tudi v časopisu Delo 28.10.2016. 
 
Avstrijska odvetniška pisarna Grilc, Vouk in Škof je že sprožila presojo zakona na vrhovnem avstrijskem sodišču, obenem 
pa vabi slovenska podjetja, ki opravljajo storitve na avstrijskem trgu, da sodelujejo pri skupinski pritožbi, ki jo 
pripravljajo.  
 
Njihov poziv objavljamo v celoti: 
 
Avstrija je v zadnjih letih postopoma bistveno zaostrila 
pogoje za opravljanje storitev v Avstriji. Že za malenkostne 
prekrške in formalne napake, kot na primer prepozno 
prijavo pri ZKO, manjkajoči dokument pri plačilni 
dokumentaciji ali za uporabo napačnega formularja, ker po 
mnenju finančne policije ni šlo za podjemno pogodbo, 
temveč za posojanje delovne sile ipd., so bile še pred 
petimi leti predvidene kazni od EUR 0,00 do EUR 726,00, to 
pa za prekršek, neodvisno od števila prizadetih delavcev. 
Sedaj pa so predvidene kazni EUR 2.000,00 za vsakega 
prizadetega delavca. Številni so primeri, ko so izreki kazni v 
višini nad EUR 10.000,00, v ekstremnih slučajih so 
dosežene dimenzije nad EUR 100.000,00. Približno leto dni 
je stara tudi praksa, da se nalaga avstrijskim 
nalogodajalcem plačilo začasnih varščin v višini neplačanih 
računov, neodvisno od dospelosti. S tem je povezano, da 
takšna podjetja seveda v bodoče ne bojo več naročala pri 
slovenskih ponudnikih. Novo je, da se prijave pri ZKO in 
celoten, s tem povezan, režim zahteva tudi od prevoznika. 
V kolikor ste sami že bili prizadeti od takšnih postopkov, 
Vam je zadeva dobro in boleče znana. 
Kot pravniki menimo, da ta avstrijska praksa ni skladna s 
pravom Evropske unije. 56. člen Pogodbe o načinu 
delovanja Evropske unije zagotavlja svobodo opravljanja 
storitev. To svobodo je dopustno omejiti samo v nujnih 
primerih v zaščito točno določenih pravnih dobrin. Menimo, 
da avstrijske omejitve čezmejnega opravljanja storitev niso 
skladne s tem obveznim in temeljnim določilom evropskega 
prava. Menimo, da gre za nedopusten poskus zaščite 
partikularnih interesov, ki se zdijo morda pomembni raznim 
stanovskim zastopnikom avstrijskega podjetništva in 
sindikatov, ki pa na koncu škodijo tudi interesom avstrijskih 
podjetnikov in avstrijskih potrošnikov.  
Postopki na nacionalni avstrijski ravni so dolgotrajni in 
mučni, pri čemer ugotavljamo, da avstrijska Upravna 
sodišča niso pripravljena problematiko sama od sebe 
predložiti Evropskemu sodišču v predhodno presojo, čeprav 
menimo, da bi to bilo nujno, ker gre za pravilno 
interpretacijo evropskega prava.  
Odločitev avstrijskega Ustavnega ali Upravnega sodišča v 
stvari sami doslej ni in jih tudi v bodoče po vsej verjetnosti 

ne bo, ker se zakonodaja spreminja – in zaostruje – tako 
hitro, da se odločitve vrhovnih sodišč tičejo vedno samo 
zakonodaje, ki ni več v veljavi.  
Zato menimo, da je treba problematiko predložiti 
neposredno Evropski komisiji. Možna je pritožba 
neposredno pri Evropski komisiji zaradi domnevnih 
prekrškov zoper pravo Unije zaradi ravnanja 
posamezne države članice.  
Samo po sebi se razume, da je treba takšno pritožbo 
temeljito pripraviti in dokumentirati, če naj ima izglede za 
uspeh. Takšna pritožba doslej ni bila vložena, ker ponudniki 
storitev iz Republike Slovenije v Avstriji nimajo ustreznega 
lobija, pa tudi Republika Slovenija kot država ali razni 
organi oz. inštitucije v Republiki Sloveniji kljub pozivom 
doslej na tem področju niso postali aktivni.  
Na osnovi večletnih izkušenj v številnih postopkih na tem 
področju in ker menimo, da je kršitev prava Evropske unije 
dosegla raven, ki ni več znosna, smo se odločili, da bi iz 
naše odvetniške pisarne v imenu naših strank, ki to želijo, 
takšno pritožbo vložili. Čim več bo pritožnikov, tem večji bo 
pritisk. Pripravljeni smo predstaviti in vložiti ustrezno 
pritožbo v imenu strank, ki se bodo udeležile, če bomo za 
kritje stroškov takšnega pritožbenega spisa zbrali najmanj 
EUR 5.000,00, kar pomeni 50 pritožnikov. Ponujamo Vam, 
da se udeležite v tem postopku kot pritožnik s tem, da 
vplačate 100,00 EUR. 
Če ste se pripravljeni s tem zneskom udeležiti, Vas prosimo 
za sporočilo na naš elektronski naslov office@gvs3.at in 
Vam bomo poslali račun za vplačilo tega zneska. Denar 
Vam bomo nemudoma vrnili, če nam ne bo uspelo zbrati 
najmanj 50 pritožnikov do 10.12.2016. 
Menimo pa, da bi bil korak nujen in da škoda, ki grozi 
vsakemu ponudniku storitev v Avstriji, bistveno presega ta 
vložek. Samo po sebi se razume, da Vam ne moremo 
zagotavljati kakršnega uspeha, ponujamo pa Vam naše 
dolgotrajne izkušnje na tem področju, povezane s 
prepričanjem, da se brez ustreznega pravnega in 
političnega pritiska situacija ne bo izboljšala.  
 
Če bo pritožba vložena, bomo seveda poskrbeli tudi za 
ustrezno informiranje v medijih.  
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MOJOBRTNIK.COM VAM PONUJA ŠE VEČ!  
 
Novembra bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) na MojObrtnik.com objavila nadgradnjo spletnega projekta, ki se 
lahko pohvali z modernim izgledom, kakor tudi sodobno ponudbo. Gre za portal, ki je že deloval doslej v okviru OZS in ga 
je zbornica v preteklih mesecih še dodatno nadgradila! 
Novi MojObrtnik.com bo portal, ki bo na eni strani vključeval slovenske obrtnike kot izvajalce, na drugi strani pa uporabnike, ki 
bodo večinoma fizične osebe. Slednji bodo portal uporabljali za iskanje izvajalca in pridobitev ponudb za obrtniška dela ali pa 
bodo »podarili obrtnika«.  OZS bo imela pri tem zgolj vlogo posrednika, člani OZS pa bodo deležni brezplačnih ter cenejših 
storitev. Na portalu MojObrtnik.com je že sedaj živahno, obisk je že zdaj dober. Z novimi vsebinami in aktivno 
vključitvijo članov bomo v prihodnjih mesecih skupaj uspešnost še povečali.   
Posodobljen portal kupcu omogoča iskanje primernega obrtnika, obrtnikom pa prejem povpraševanj kupcev. Skupaj z »SOS 
obrtnik« in z »Obrtniški groš« so to trije novi načini pospeševanja prodaje. 
1. Iskanje obrtnikov. Naj vas kupci najdejo! 
Vsak član OZS ima v okviru portala tudi svojo spletno predstavitev, ki vključuje vse bistvene elemente samostojne spletne 
strani. Vaša stran je že aktivna in prikazuje znane podatke o podjetju, če pa naj vam MojObrtnik.com pomaga pri prodaji, 
moramo dodati še kakšen podatek ali fotografijo o vaši ponudbi. Da vam bo MojObrtnik.com lahko maksimalno pomagal 
izpolnite tudi Elektronski naslov,**Pomoč iskalniku in **Izbrane vrste del. Urejanje je zelo enostavno. 
2. Povpraševanje. Omogočimo kupcem pridobivanje več konkurenčnih ponudb! 
»Povpraševanje« je moderna spletna oblika prodaje, ki kupcem prihrani veliko časa, saj z eno potezo pridobijo več 
ponudb.Ponudniki – obrtniki pa si odprejo nov prodajni kanal – nov način prodaje!Gre za nov zelo popularen in dobro sprejet 
način iskanja proizvodov in storitev. 
3. SOS Obrtnik. Bodimo koristni v svoji sredini! 
Hitra 24/7 pomoč pri nepredvidenih škodnih dogodkih. Dežurstvo je namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo s hitrimi popravili, ko 
je potrebno preprečiti nadaljnje nastajanje škode, na primer izliv vode, izpad električne energije, okvara gretja ali hlajenja ipd. 
Obrtnik mora biti dosegljiv tudi izven uradnega 
delovnega časa. 
4. Obrtniški groš. Naj kupci vidijo vas, vaše storitve in izdelke! 
Obrtniški groš je novost na našem trgu. Gre v bistvu za darilni bon, ki ga uporabnik kupi na MojObrtnik.com/gros in ga podari. 
Groš bo možno unovčiti pri vseh,ki boste vstopili v sistem. To je dodaten način za oglaševanje in posredno prodajo proizvodov 
in storitev. Pojdimo v korak s časom in si zagotovimo nove prodajne priložnosti! 
MojObrtnik.com bo v novembru zaživel v novi podobi in z novimi vsebinami. To je hkrati tudi čas, ki je namenjen za 
dopolnitev podatkov o vašem podjetju in vaši ponudbi. Za vsa pojasnila smo vam na voljo na OOZ Škofja Loka, 
kjer vam bomo, kot članom, v času od 21. do 29. novembra brezplačno pomagali urejati podatke v portalu. 
Dodatna navodila so objavljena tudi na računu za članarino, ki ste ga prejeli za mesec oktober 2016, na njem je ponovno 
navedeno tudi geslo za dostop do vsebin spletne strani OZS (www.ozs.si). 
 
FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih 
sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na 
razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

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

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

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! 
 
KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri 
ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, so na razpolago dolgoročni in kratkoročni krediti za kredite, ki se 
dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
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. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave 
in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na računu za članarino za tekoči mesec je spodaj 
naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh računov, prosimo, da nas pokličete 
in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI: 
1. OOZ Škofja Loka odda v najem več pisarniških prostorov v Domu obrtnikov in Centru storitvene obrti. Površine prostorov so 

različne. Dodatne informacije: 04 50 60 200. 
2. CSS d.o.o. v Stari Loki odda v najem več prostorov, ki so primerni za pisarne. Njihove površine znašajo 25 m2; 66 m2; dva 

prostora imata površino 23,4 m2. Več informacij: 04 51 16 215.  
 
 
ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
→ 10. december 2016: Tradicionalno prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov (Gostilna Pr'Starman) 
→ 16. december 2016: Božično-novoletni koncert v Stari Loki (nastopil bo Pevski zbor Lubnik z gosti) 
→ 23., 24. in 30.1.2017: Andragoško-pedagoško usposabljanje za mentorje (organizirali ga bomo v sodelovanju z OZS v Škofji Loki, 

za udeležence bo brezplačno!) 
 
  


