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POZOR!!! 
 
Želite biti redno in hitro seznanjeni z različnimi novostmi na področju zakonodaje ter ostalimi aktivnostmi zbornice? Sporočite nam 
naslov svoje elektronske pošte in tekoče boste prejemali naša obvestila, opomnike na dogodke…  
(ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200) 
 
Vabimo vas, da prisluhnite tudi naši redni tedenski oddaji »Obrtniki sebi in vam«, v kateri vas seznanjamo z delom naše  zbornice, 
novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, možnostmi pridobitve denarnih subvencij in kreditov… 
Vsak ponedeljek ob 12.30 uri na valovih radia Sora. 
 
 
 
 

SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (Rok za prijavo: 30. oktober 2014) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje 
najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 
do 8 let (letnik 2006 do 2013).  
 
Prosimo vas, da nam imena otrok skupaj z njihovo starostjo 
sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si) najkasneje do četrtka, 
30.10.2014. Po tem datumu prijav  žal ne bomo mogli več 
sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših 
zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja 
Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate 
sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka 
prispevati sami. Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o vplačilu 
25,00 EUR na otroka pošljite na naš naslov do 30.10.2013. 

Podatki za nakazilo: TRR OOZ Škofja Loka št.  02024-
0019835974, sklic 00  30102014. 
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene 
obvestili s posebno pošto v začetku decembra! 
 
SODELUJTE PRI OBLIKOVANJU DARIL! 
 
Imate mogoče na razpolago izdelek, ki bi ga lahko vključili v 
darilo? Ali pa mogoče idejo, kaj naj bi darilo vsebovalo? Želimo 
si oblikovati darila, ki bodo vsebovala več različnih izdelkov. 
Vaš predlog pričakujemo prav tako do 30.10.2014 na telefon 
04/ 50 60 200 ali po e-pošti na naslov ooz.sk.loka@siol.net.  
Na 28. seji Upravnega odbora OOZ Škofja Loka dne 10.9.2014 
je bila imenovana posebna komisija, ki bo sprejela odločitev 
glede sestave darila. 
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HITRO IN ENOSTAVNO DO NASVETA IN ODGOVORA 
 
 
Na OOZ Škofja Loka vam v sodelovanju 
s Svetovalnim centrom pri OZS in 
drugimi zunanjimi svetovalci z veseljem 
pomagamo z brezplačnimi nasveti.   
Storitve, ki jih ponujamo, so za člane s 

poravnano članarino brezplačne, le nekateri svetovalni 
produkti so zaradi velikega obsega dela in poglobljenosti le 
delno plačljivi.  Celovitost svetovalne ponudbe zagotavljamo s 
pokrivanjem različnih strokovnih področij, ki se pri reševanju 
konkretnih problemov velikokrat medsebojno prepletajo.  
 
Področja, iz katerih svetujemo, so:  
− pravilna izbira statusne oblike podjetja  
− registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij  
− pogoji za opravljanje dejavnosti  
− pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih 

prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti) 
− delovna razmerja in delovno pravo 
− vlaganje predlogov za e-izvršbe 
− širitev poslovanja v druge države, 
− opravljanje storitev v tujini…  
 

VAS ZANIMA….  
 
….kdaj in kako lahko nekdo dela pri vas po 
podjemni pogodbi in na kaj je potrebno biti pri 
sklepanju podjemne pogodbe pozoren? 
 
Obrtniki in podjetniki se mnogokrat soočate s situacijo, ko 
povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri 
tem se včasih pojavi dilema ali delavca zaposliti na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno pogodbo 
oziroma kakšno drugo pogodbo civilnega prava.  
Sklepanje pogodb civilnega prava (podjemna pogodba) v 
nasprotju z določbami Zakona o delovnih razmerjih se 
obravnava kot prekršek.   
 
Vas zanima več? Ste v dilemi: podjemna pogodba ali 
pogodba o zaposlitvi? Na OOZ Škofja Loka vam nudimo 
brezplačno pojasnilo in informacije ter izpis pogodb.  
Oglasite se pri nas osebno ali pokličite na telefon 04 50 60 
200. Dovolite, da vam pomagamo!  

 
VABILA 
 
VOLITVE V UPRAVNE ORGANE OOZ ŠKOFJA LOKA 
2014-2018 (zbori strokovnih sekcij) 
 
V letošnjem letu se izteče mandat sedanjim članom upravnih 
organov naše zbornice. Volili bomo nove člane skupščine, 
upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika OOZ 
Škofja Loka ter izvršilne odbore in predsednike sekcij. Volitve 
bodo potekale preko zborov strokovnih sekcij. Doslej so svoj 
zbor že imele: Sekcija frizerjev, Sekcija tekstilcev, Sekcija 
gostincev, Sekcija kovinarjev in pa Sekcija plastičarjev, livarjev, 
orodjarjev in grafičarjev.  
V mesecu oktobru bodo potekali še zbori po naslednjih 
sekcijah: 
− Sekcije trgovcev in živilcev ter članov zbornice, ki nimajo 

organizirane sekcije (ponedeljek, 13.10., ob 19. uri) 
− Sekcije lesarjev in Sekcije za domačo in umetnostno obrt 

(torek, 14.10., ob 19. uri) 
− Sekcije gradbenikov in Sekcije inštalaterjev (torek, 21.10., 

ob 19. uri) 
− Sekcije računovodij (sreda, 22.10., ob 17. uri) 
− Sekcije avtoserviserjev in Sekcije avtoprevoznikov 

(četrtek, 23.10., ob 19. uri) 
Na zborih bomo predstavili novosti iz zakonodaje, ugodnosti, ki 
jih prinaša kartica »Mozaik podjetnih«, predstavili bomo 
možnost brezplačne predstavitve vaše obratovalnice na 
spletnem portalu »Moj obrtnik« in novosti iz posamezne 
dejavnosti ter seveda izvedli volitve v organe sekcij. Vabljeni k 
čim večji udeležbi! 
 
PODELITEV PRIZNANJ NAŠIM ČLANOM (četrtek, 
16.10., ob 17. uri) 
 
Člane, ki praznujete letos 10, 20, 30 in 35 let opravljanja 
dejavnosti, vabimo na kratko slovesnost, ki bo v četrtek, 16. 

oktobra, ob 17. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči. 
Poskrbeli bomo za prijeten in sproščen večer s kratkim 
kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Jubilanti boste 
prejeli še posebno vabilo po pošti.  
 
Prav tako boste posebno vabilo na slovesnost prejeli tudi tisti, 
ki ste se odzvali našemu pozivu in predložili dokazila, da se 
dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje 
(nad 30 let), okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v 
letošnjem letu.  
 
 
Delavnica: »KAKO MED LETOM OPTIMIRATI 
DAVČNO OSNOVO« (sreda, 15.10., ob 13. uri) 
 
Pred nami je zadnje tromesečje - čas, v katerem je prav, da se 
lotimo intenzivnih priprav na »davčni obračun«! Da boste pri 
tem čim bolj uspešni, vam Razvojna agencija Sora nudi v 
pomoč delavnico z naslovom: »Kako med letom optimirati 
davčno osnovo«, ki bo potekala v sredo, 15. oktobra, od 
13.-16.15 ure, v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska c. 2.  
 
Na delavnici boste preverili, ali ste: 
− pravilno evidentirali poslovne dogodke,  
− upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, 
− pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi 

stroški, 
− se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a,  
− predvsem pa vas bodo opomnili na najpogostejše napake 

pri sestavljanju »davčne bilance«. 
 
Z vami bo Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, 
dolgoletna vodja finančno računovodske službe, ki je tudi 



  

 
3 

članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije 
knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih 
seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva 
in davkov.  
Izobraževanje je namenjeno samostojnim podjetnikom, 
direktorjem in lastnikom podjetij, vodjem financ, 
računovodstvu, svetovalcem, skratka vsem, ki so odgovorni za 
zakonito poslovanje in jih to področje zanima. 
  
Vaša investicija v novo znanje je 30,50 EUR (z vključenim 
DDV). Razliko do polne cene delavnice krijejo občine Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Prijave so možne 
do zasedbe prostih mest na telefon 04/ 50 60 223, e-pošta 
julija.primozic@ra-sora.si. Dodatne informacije: www.ra-
sora.si. 
 
POSLOVNA SREČANJA 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se dobro zaveda, da je 
internacionalizacija oz. mednarodno poslovanje ključnega 
pomena za razvoj podjetij, njihove proizvodnje in storitev. V 
okviru podpore članom na omenjenem področju organizira 
individualno ali skupaj s partnerji vrsto aktivnosti in dogodkov. 
Več informacij in prijave na spletni strani www.ozs.si, v rubriki 
Dogodki. 
1. Poslovno srečanje slovenskih in avstrijskih podjetij  
Tako bo OZS v okviru projekta Enterprise Europe Network in v 
sodelovanju s ostalimi partnerji organizirala poslovno 
srečanje slovenskih in avstrijskih podjetij s področja 
kovinske in plastične industrije. Srečanje bo potekalo v 
četrtek, 20. 11. 2014, v Hotelu Plaza v Ljubljani. 
Zainteresirana podjetja vabimo, da se srečanja udeležijo in 
izkoristijo priložnost, da predstavijo svoje podjetje in pridobijo 
nove poslovne kontakte iz Avstrije. Prijave so možne do srede, 
5.11.2014. Kotizacije ni.   
2. Individualni sestanki z ekonomskim svetovalcem za 
Madžarsko in Bolgarijo 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v sodelovanju z 
Ministrstvom za zunanje zadeve RS organizirala tudi 
individualne sestanke z gospodom Rokom Tomšičem, 
gospodarskim svetovalcem na Veleposlaništvu RS v 
Budimpešti, ki je zadolženo za Madžarsko in Bolgarijo.  
Zainteresirana podjetja vabimo, da se udeležijo individualnih 

sestankov in izkoristijo priložnost, da predstavijo svoje podjetje 
in interes na Madžarskem in Bolgarskem trgu ter hkrati 
pridobijo neposreden stik za pridobivanje informacij in pomoči 
ekonomske diplomacije na omenjenem trgu.  Individualni 
razgovori bodo potekali v petek, 21.11.2014 med 9.  in 14. 
uro na OZS, Celovška cesta 71, v Ljubljani. Prijave so možne 
do srede, 19.11.2014. Kotizacije ni.   
 
 
POZOR!  NAJAVA IZOBRAŽEVANJ na 
OOZ Škofja Loka v mesecu novembru: 
 
- Dohodninski spekter podjetnikovega 

kapitala (Matjaž Kodrič, 18.11., ob 16. 
uri) 

 
- E-račun (predavatelj in točen termin bo znan naknadno) 
 
 
SPLETNO ORODJE ZA DELODAJALCE ZA PRIPRAVO 
NAČRTA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pripravila spletno 
orodje za pripravo načrta promocije zdravja. Najdete ga na 
spletni strani rubrike Varnost in zdravje pri delu pod 
Svetovalnim centrom.   
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev 
predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja 
ter spremljanje izvedenih aktivnosti. Praksa kaže, da imajo 
prenekateri delodajalci težave z izvajanjem navedenih 
obveznosti, zato so na OZS v okviru projekta »PRO ZA STO«, 
izdelali  spletno orodje, ki delodajalcem omogoča, da na 
enostaven način po postopnih korakih izvedejo analizo 
zdravstvenega stanja zaposlenih, izdelajo načrt promocije 
zdravja za svoje podjetje ter pripravijo dokumentacijo, 
potrebno za spremljanje izvajanja aktivnosti in evalvacijo.  
Prav tako so podrobneje predstavljene vsebine, ki jih lahko 
uvrstimo  v programe promocije zdravja, saj se je pokazalo, da 
veliko delodajalcev napačno misli, da so to zgolj aktivnosti 
povezane s športom. 

 
 
AKTUALNO 
 
PRIPRAVE NA POSLOVANJE Z E-RAČUNI SO SE ŽE 
ZAČELE 
(FinD-INFO, 17. 9. 2014, http://www.findinfo.si/avtor: mag. 
Mojca Kunšek) 
 
Določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU) ta hip najbolj pestijo proračunske 
uporabnike, ki morajo svoje računovodske sisteme pripraviti na 
izdajo e-računov do 1. januarja 2015. Posledično pa to  
pomeni, da se morajo na prejem, evidentiranje in hrambo e-
računov pripraviti tudi druge pravne osebe, ki s proračunskimi 
uporabniki poslujejo. 
Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU-A), je bilo spremenjenih vrsto določb 
glede poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena 25. 
in 26. člen ZOPSPU, pa prinašata obvezno uporabo e-računov. 
Tako bodo z novim letom morali proračunski uporabniki: 
- prejemati le e-račune od vseh poslovnih subjektov s 

katerim sodelujejo, ne glede za kakšno vrsto poslovnega 

subjekta gre (fizična oseba, s.p., d.o.o., društvo, javni 
sektor, ipd.) in ne glede za kakšno vrsto ali znesek posla; 

- prejemati in izdajati e-račune drugim proračunskim 
uporabnikom; 

- izdati račune drugim poslovnim subjektom, ki niso 
proračunski uporabniki, kot do sedaj – torej tudi v 
papirnati in drugih običajnih poteh. 

 
Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno 
plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema 
spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za 
javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik) določa način izvajanja 
nalog UJP, kot temeljnega organa izvajanja in nadzora 
poslovanja z e-računi, v zvezi z delovanjem informacijsko 
komunikacijske infrastrukture, ki omogoča, da se s plačilnimi in 
kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva 
brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve, blago in izdelki, 
ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek 
spletnih portalov. 
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V skladu s 3. členom Pravilnika je naloga UJP, da na svoji 
spletni strani objavi seznam: 
- ponudnikov e-storitev vključenih v sistem spletnih plačil, 
- e-storitev proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v 

sistem spletnih plačil, 
- plačilnih servisov, vključenih v sistem spletnih plačil. 
 
Plačilni servis t.j. banke idr. bo enkrat mesečno izstavil UJP 
zbirni obračun stroškov in nadomestil za vse plačilne 
transakcije, izvršene v preteklem mesecu prek sistema spletnih 
plačil. Obvezna priloga obračuna bo izpisek opravljenih 
plačilnih transakcij v preteklem mesecu, ki bo vseboval 
specifikacijo plačilnih transakcij po posameznih zneskih plačil in 
zneskih obračunanih stroškov in nadomestil ločeno za vsakega 
proračunskega uporabnika. UJP bo na podlagi obračunov 
plačilnih servisov izstavil posameznemu proračunskemu 
uporabniku obračun nadomestil in stroškov za plačilne 
transakcije in izmenjavo podatkov ter ga 30 dni po izstavitvi 
obračuna prek spletne aplikacije UJPnet na podlagi interne 
direktne obremenitve neposredno obremenil za nadomestila in 
stroške. 
Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki odslej ne bodo 
smeli odpirati računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev 
(npr. pri bankah) in uporabljati plačilnih storitev izven sistema 
enotnega zakladniškega računa, razen za izvajanje 
blagajniškega poslovanja t.j. izključno za dvig ali polog domače 
in tuje gotovine. Določene izjeme od navedenega ZOPSPU 
omogoča tudi diplomatsko-konzularnim predstavništvom 
Republike Slovenije, ki sicer lahko odpirajo račune pri 
poslovnih bankah v državi njihovega sedeža, če predhodno 
pridobijo soglasje Ministrstva za zunanje zadeve, vendar pa s 
tem niso odvezani poročanja UJP. 
 
V zvezi z dilemami, kako se pripraviti na izdajanje in prejem e-
računov, velja opozoriti na določbe Slovenskega 
računovodskega standarda (SRS 21) in 81. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki določata vse 
elemente, ki jih mora izpolnjevati verodostojen račun, ne glede 
na to ali je izdan v papirnati ali elektronski obliki. Prav tako pa 
4. odstavek 84. člena ZDDV-1 določa nujnost pristnosti izvora, 
celovitost vsebine in čitljivost računa, ki morajo biti 
zagotovljene od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe 
računa. Pri tem se lahko pristnost izvora, celovitost vsebine in 
čitljivost računa zagotavlja s postopki za nadzor poslovanja, ki 
ustvarijo zanesljivo revizijsko sled med računom in dobavo 
blaga ali opravljeno storitvijo ter z naprednim elektronskim 
podpisom ali z elektronsko izmenjavo podatkov. 
Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti 
dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno 
obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad 
obračunavanjem in plačevanjem DDV. 
 
Čeprav ZDDV-1 ne omenja obveznosti podpisa računa kot 
obvezne sestavine računa, pa SRS 21.8 določa, da morajo biti 
knjigovodske listine, prejete od drugih pravnih in fizičnih oseb, 
opremljene s podpisi odgovornih fizičnih oseb. Pri izdaji e-
računa bo tako potrebno navesti najmanj odgovorno osebo s 
faksimilom podpisa kot tudi poskrbeti za digitalni podpis. 
 
V skladu s 86. členom ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec 
zagotoviti hrambo kopij računov, ne glede na to na kakšen 
način je bil račun izdan ali prejet, pri čemer mora imeti davčni 
organ tudi do e-računov pravico do dostopa, prenosa in 
uporabe. Pri tem velja opozoriti na zakonske roke hrambe 
računov: 
- 10 let za dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije 
- 20 let za dobave nepremičnin. 

Čeprav ZDDV-1 omogoča določene oprostitve glede obračuna 
DDV, nekatere druge pravne podlage pa tudi oprostitve glede 
izdaje računa ali obračuna davčne obremenitve, pa 
zakonodajalec ne dopušča nobenih izjem, kar pomeni, da je 
potrebno za vse vrste dobav blaga ali storitev, provizij, obresti 
ipd. v zvezi s poslovanjem proračunskega uporabnika izstaviti 
e-račun. 
Pri pripravi računalniških orodij za izdajo in prejemanje e-
računov UJP poziva zavezance, da le-ti sledijo napotkom, 
shemam in navodilom na spletni strani UJP. V zvezi s tem je 
UJP pripravil konkretna navodila za oblikovanje sestavnih delov 
e-računa, kot je: 
- ovojnica e-računa kot dokument v xml strukturi namenjen 

usmerjanju eRačuna; 
- sheme ovojnice ICL;  
- e-SLOG v verziji 1.5 ali 1.6 kot enotna standardizirana 

oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala 
Gospodarska zbornica Slovenije; 

- različne priloge. 
Prav tako tudi UJP vse zavezance opozarja, da k spremembam 
računalniških programov pristopijo pravočasno, si omogočijo 
dovolj časa za testiranje, saj bo izmenjava e-računov s 1. 
januarjem 2015 stekla in takrat možnosti za prilagajanje tako 
rekoč ne bo več. 
 
ŠTUDENT, DIJAK IN REGISTRACIJA S.P. 
(http://data.si/, avtor: Bogdana Rejc, Alenka Bizilj in Gašper 
Meden) 
 
Nekateri pogumneži dobijo podjetniški zagon že v študentskih 
ali celo dijaških letih. Le-ti se morajo kljub vsej mladostni 
energiji in inovativnim idejam poleg poslovnega sveta spopasti 
in predvsem spoznati še s posebej urejeno zakonodajo na tem 
področju. Ta je določena z Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ali ZPIZ-2, ki je v veljavi od 
1.1.2013). 
V kolikor študent ali dijak registrira s.p., mora plačevati za 
socialno zavarovanje polne prispevke v znesku 299,35 EUR. 
Poleg tega mora voditi tudi računovodstvo, strošek znaša 
približno od 40,00 EUR do 100,00 EUR (odvisno od tega ali ima 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) in strošek vodenja 
transakcijskega računa na banki. 
Ko študent ali dijak odpre svoj s.p., izgubi določene ugodnosti, 
ki izhajajo iz statusa študenta: 

- ne more koristiti bonov za prehrano; 
- starši ga ne uveljavljajo več kot vzdrževanega 

družinskega člana v dohodninski napovedi; 
- ne more bivati v študentskem domu; 
- ne more več opravljati dela prek študentske napotnice; 
- v kolikor ima študent štipendijo, mora biti pozoren na 

dejstvo, ali ima v pogodbi o štipendiranju klavzulo, da 
ne sme opravljati podjetniške dejavnosti. 

 
UPOKOJENIM OBRTNIKOM NE BO TREBA VRAČATI 
POKOJNIN 
 
Socialni partnerji so se na svoji prvi seji Ekonomsko-socialnega 
sveta (ESS) v mandatu te vlade dne 3.10.2014, dogovorili o 
načinu dela za sklenitev socialnega sporazuma in obravnavali 
problematiko upokojenih samostojnih podjetnikov. Upokojenim 
samostojnim podjetnikom kaže dobro, saj je sklep ESS, da se 
prehodno obdobje za uskladitev lastnosti zavarovanca 
podaljša, pokojnin za nazaj pa ne bo treba vračati. Zadnjo 
besedo bo sicer imel Državni zbor. 
 OZS je na seji predstavila predlog za podaljšanje prehodnega 
obdobja za uskladitev lastnosti zavarovanca, tako da bi 
upokojeni samostojni podjetniki v primeru nadaljevanja svoje 
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dejavnosti po 1. 1. 2015 lahko prejemali celotno in ne le delne 
pokojnine. Konec letošnjega leta se namreč izteka prehodno 
obdobje, ko se morajo upokojeni samostojni podjetniki po 
starem ZPIZ-1 odločiti za najmanj polovično reaktivacijo, če 
želijo nadaljevati s svojo dejavnostjo. To pomeni, da bi morali 
upokojenci pristati na polovično zamrznitev pokojnine. 
 
»Zadovoljni smo, da so naš predlog podprli tako TZS, ZDS, 
ZDOPS, ZDUS in sindikati, razočarani pa smo, da nas pri tem ni 
podprla partnerska organizacija GZS. Cilj našega predloga je 
namreč, da bi v tem prehodnem obdobju našli ustrezno 
sistemsko rešitev za to občutljivo kategorijo zavarovancev,« je 
po seji dejal predsednik OZS Branko Meh, ki bo po novem 
predsedoval tudi ESS.  
 
 Socialni partnerji so se strinjali tudi s tem, da upokojencem, ki 
so bili registrirani kot samostojni podjetniki ne bo treba vračati 
pokojnin in socialnih prispevkov za nazaj. V nekaterih primerih 
bi morali vrniti tudi do 60 tisoč evrov, kar bi za mnoge 
upokojence pomenilo hudo stisko. Končno odločitev pa bo imel 
Državni zbor, ki bo obe odprti vprašanji glede upokojenih 
samostojnih podjetnikov  obravnaval na oktobrski ali 
novembrski seji.  
 
OZS ocenjuje, da se večina podjetnikov ne bo odločila za 
polovično zamrznitev pokojnine in bodo svojo dejavnost raje 
zaprli. Večina upokojenih s.p.-jev je prepričana, da jim mora 
pokojnina ostati nedotaknjena, saj je praviloma odraz 40-
letnega plačevanja prispevkov. »Pokojnina je zaslužena 

pravica,« se je strinjala tudi resorna ministrica Anja Kopač 
Mrak.   
 
Predsednik Meh je na seji izrazil bojazen, da se bodo upokojeni 
podjetniki, ki bodo zaprli dejavnost, odločili delati na črno, 
država pa od tega ne bo imela nikakršne koristi, saj ne bodo 
plačevali davkov in prispevkov, legalni subjekti pa bodo imeli 
še več nelojalne konkurence.  »Poseben problem bo nastal pri 
tistih s.p.-jih, ki imajo zaposlene, saj bodo pristali na plečih 
države,« pa je opozoril svetovalec OZS Dušan Bavec. 
 
Anketa, ki jo je OZS izvedla med svojimi člani konec minulega 
leta, je pokazala, da je večina obrtnikov in podjetnikov, ki želi 
nadaljevati s svojo dejavnostjo, pripravljena plačevati tudi 
nekoliko višje pavšalne prispevke od sedanjih, če bi lahko 
ohranili celotno pokojnino. To pa bi imelo pozitivne finančne 
posledice tudi za pokojninsko blagajno. 
 
 Cilj predlaganega zakona je predvsem v tem, da se v 
dodatnem prehodnem obdobju dveh let pristojno ministrstvo 
seznani z vsemi argumenti, ki narekujejo ustrezno sistemsko 
ureditev statusa upokojencev, ki so hkrati samozaposlene 
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (s.p.-ji, zasebni 
zdravstveni in športni delavci, detektivi…). Zakonodaja mora 
namreč podjetniku omogočiti uživanje celotne pokojnine, kljub 
temu, da sočasno opravlja tudi svojo samostojno dejavnost. 
Večina primerljivih držav EU prav tako ne pogojuje zapiranja 
dejavnosti za pridobitev polne pokojnine, ampak upokojence 
celo spodbuja k aktivnosti v pozni starosti. 

 
 
 

ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI 
PRIHRANKI ZA ČLANE OZS 

 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in 
popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih 
dobaviteljev, območnih zbornic in članov MOZAIKA 
PODJETNIH.  
Več na spletni strani: http://www.mozaikpodjetnih.si/ 
 
TOKRAT PREDSTAVLJAMO: SAALBACH OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE - nora snežna zabava 11. - 14.12.2014.  
Z vami ekipi Kompasa in Radia 1: 
• nepozabna vožnja z avtomobili BMW xDrive, ki jih bo zagotovil A-Cosmos 
• ne zamudite RAVE ON SNOW – največji zimski festival elektronske glasbe 
• après-ski in večerna zabava, nagrade in še veliko ostalih presenečenj 
EKSKLUZIVNO ZA VAS: BMW xDrive 12.12.,13.12.2014 
Paketi s posebno ugodnimi cenami samo za imetnike kartice Mozaik podjetnih. Veljajo za prijave do 30.10.2014! Več 
na: www.mozaikpodjetnih.si/partnerji 
 
Prijavite se v mrežo popustov jaz–TEBI! Mreža popustov jaz-TEBI omogoča članom Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije (OZS) nudenje ugodnosti drugim članom zbornice, imetnikom kartice Mozaik podjetnih!  
 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in 
Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 2,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. 
Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
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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, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 dni za 

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

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

kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

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

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

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja 
opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
UGODNI KREDITI V OKVIRU KREDITNE SHEME RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je pripravljen nov razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti. Sredstva so že na voljo. 
Dolgoročni krediti se v okviru tega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,9%. Pridobite 
jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije, podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Za podrobnejše informacije o novem razpisu lahko pokličete Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2,  tel. 04 50 60 220. 
 

 
KRATKA OBVESTILA 
 
DOBRODELNI KONCERT LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA 
V drugi polovici meseca novembra bo v Škofji Loki ponovno potekal dobrodelni koncert, tradicionalni in osrednji dogodek za zbiranje 
humanitarnih prispevkov, ki ga organizira Lions klub Škofja Loka. Tokrat bo nastopila vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Na voljo bodo 
vstopnice s sponzorskim prispevkom. Več informacij dobite tudi na telefon 04 50 60 205. 
 
VABILO NA ŠIVILJSKI TEČAJ 
Naša članica vabi na šiviljski tečaj. Dodatne informacije in prijave: 040/89-66-43 (Barbara). V primeru zadostnega števila prijavljenih se 
bo tečaj pričel sredi oktobra.  
 
NAJEM APARTMAJA V TERMAH OLIMIA 
OOZ Tržič nudi 4-posteljni apartma po ugodni ceni, sedaj tudi z  dvema celodnevnima stopnicama za bazen Termalija in termalni park 
Aqualuna: 
•TERMINI A (sezona, prazniki, počitnice…): 
Cena za najem apartmaja z dvema celodnevnima vstopnicama znaša : 49 €/ nočitev  
Cena za najem apartmaja brez vstopnic : 29 €/ nočitev  
•TERMINI B (izven sezone) : 
Cena za najem apartmaja z dvema celodnevnima vstopnicama znaša : 44 €/ nočitev  
Cena za najem apartmaja brez vstopnic : 24 €/ nočitev  
Za dodatne informacije pokličite na tel. 04/ 592 33 40, gsm: 031/ 365 842 ali pišite na e-naslov: ooztrzic@siol.net. 
 
FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 
sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
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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 800 izvodov 

→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da navedene 
podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
 
IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 EUR. 
Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec september 2014 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA:  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 841,98 EUR 
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec SEPTEMBER 2014: 

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

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

 
 

PRIPRAVLJAMO:  
 
- 18. november ob 16. uri: predavanje:  »Dohodninski spekter podjetnikovega kapitala« (Matjaž Kodrič, Davčni ščit d.o.o.) 
 
- november:  seminar »E-račun« (predavatelj in točen termin bo znan naknadno) 
 
- 29. november ob 19. uri: Obrtniški ples (Trio Šubic, gostilna Mihovec v Pirničah pri Medvodah) 
 
- 6. december ob 19.30 uri: Božično-novoletni koncert (Trio Quartet, cerkev v Stari Loki) 
 
- 13. december ob 13. uri: Novoletno srečanje upokojenih obrtnikov (restavracija Dijaškega doma v Škofji Loki) 
 
 


