
 
 

oktober, 2015 

 

 

Seminar: DAVČNE 
BLAGAJNE 
 
 

2 

Zbiranje prijav za 
obdaritev otrok! 

Obvestila sekcij Finančne in davčne 
obveznosti 

3 4 7 

 
 
POZOR! PLAČEVANJE ČLANARINE!!! 
 
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.  
Prejeli smo več telefonskih klicev s strani članov, da računov niso prejeli, zato vas prosimo, da nam v primeru 
manjkajočega računa to sporočite in OZS vam bo poslala prepis. MOREBITNO STANJE DOLGA JE VSAKOKRAT 
NAVEDENO TUDI NA RAČUNU ZA ČLANARINO! PREVERITE PREJETE RAČUNE! 
 
 
 
 

Ogled gledališke predstave: AMFITRION 38 (petek, 16. oktober, ob 19.30 uri) 
 
V teh časih je vsak razlog za smeh dobrodošel, zato bomo tokrat v sodelovanju z gledališčniki iz Loškega odra organizirali brezplačen 
ogled gledališke predstave – romantične komedije  z naslovom  AMFITRION 38. 
 

Predstava bo potekala v petek, 16. oktobra 2015, s pričetkom ob 19.30 uri na Loškem odru v Škofji Loki. 
 
 
Amfitrion je mitološka zgodba, s katero so se ukvarjali številni komediografi od antike dalje, med njimi tudi francoski dramatik in 
romanopisec Jean Giraudoux (1882 – 1944), predstavnik francoskega literarnega gledališča in somišljenik članov Vieux colombiera. 
 
Osrednji motiv zgodbe je ljubezenska prigoda boga Zevsa, ki se zagleda v lepo Alkmeno, mlado ženo tebanskega kralja Amfitriona. 
Odloči se, da si jo bo vzel, še prej pa za nasvet vpraša svojega sla Hermesa. Hermes mu svetuje, naj Amfitriona pošlje na vojsko, sam 
pa naj medtem privzame njegovo podobo. Tako Zevs s Hermesovo pomočjo zakrije božanskost, potrka na Alkmenina vrata in se preda 
prečudovitim sladkostim. Ko se Zevs naslednje jutro želi Alkmeni razkriti in jo povzdigniti za nesmrtno boginjo, mu Alkema zaupa, da je 
možu prisegla večno zvestobo in da bi se v primeru nezvestobe kar ubila. Toda žal je Hermes že po vseh Tebah razglasil novico o 
novem podvigu svojega gospodarja in kmalu izve zanjo tudi Alkmena. Alkmena je obupana, saj boga noče sprejeti v nobeni podobi, a 
Hermes vztraja, saj je njena usoda, da bo rodila Herkula, že zapečatena.  
Avtor Jean Giraudoux kot predstavnik poetičnega gledališča v Amfitrionu stavi na lepoto jezika in dialoga, pri tem pa nikakor ne smemo 
prezreti temeljnega sporočila, to je avtorjevega pogleda na svet in življenje, na božje in posvetno, na odnos moški – ženska in mož – 
žena.   

 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Prejeli jih boste ob prijavi v sprejemni pisarni naše 
zbornice. Število sedežev je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo!  
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: UPORABA 
ELEKTRONSKIH OBRAZCEV M ZA 
PRIJAVO PODATKOV V OBVEZNA 
SOCIALNA ZAVAROVANJA 
(četrtek, 15.10.2015, od 17.-19. 
ure) 

 
Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZM 
EPIZ-1; Ur. l. št. 111/13) s 1.1.2016 uvaja obvezen prehod 
zaposlovalcev na elektronsko prijavljanje, odjavljanje  in 
spreminjanje prijav podatkov za obvezno zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti 
(obvezna socialna zavarovanja).  
 
Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 15. oktobra 2015, 
od 17. do 19. ure v veliki predavalnici Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra MIC Škofja Loka, Podlubnik 1b, vam bo 
predavateljica Renata Praća predstavila ključne informacije 
o trajanju zavarovanja, rokih za vložitev prijav podatkov ter 
dokazilih, ki so potrebna za izvedbo postopka ter o portalu e-
VEM ter možnosti uporabe elektronskih obrazcev. 
 
Seminar bo potekal v dveh sklopih: 
1. SKLOP 
1) Splošno o obrazcih M za prijavo podatkov v obvezna 

socialna zavarovanja: 
− pravne podlage, 
− trajanje zavarovalnega razmerja, 
− dokazila na podlagi katerih se ureja prijava, odjava ali 

sprememba podatkov, 
− roki za vložitev. 
2) Prijava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

(obrazec M12) 
− obveznost zavarovanja, 
− pravna razmerja, ki so podlaga za zavarovanje, 
− trajanje zavarovalnega razmerja, 
− roki za vložitev, 
− obrazložitev posameznih primerov zavarovanja. 
2. SKLOP 
Možnost uporabe elektronskih obrazcev M na portalu e-VEM: 
− dostop do portala, 
− postopek pooblaščanja za delo v sistemu e-VEM, 
− postopek oddaje obrazec M prek portala e-VEM, 
− pripenjanje dokazil v Centralno elektronsko hrambo (CEH), 
− pregled statusov vlog ter pridobitev potrdila po 

zaključenem postopku. 
Predavateljica Renata Praća, diplomirani organizator 
manager, je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj, kot 
vodja izpostave Škofja Loka. Sodelovala je pri nastanku portala 
e-VEM, in sicer kot vsebinski vodja projekta na ZZZS (poleg 
priprave navodil je bila ena izmed nalog tudi usposabljanje 
referentov točk VEM in strokovnih delavcev za izvajanje 
zavarovanja v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Sodeluje tudi 
kot predavateljica na seminarjih iz področja prijave podatkov v 
obvezna socialna zavarovanja. 
 
Kotizacija: za člane brezplačno, za ostale 50 EUR z 
vključenim DDV. 
Rok za prijavo: 13.10.2015 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   

 
Seminar: DAVČNE BLAGAJNE 
(ponedeljek, 19.10.2015, ob 16. 
uri) 
 
 
 

S 1.8.2015 je stopil v veljavo Zakon o davčnem potrjevanju 
računov, uporabljati pa se bo začel 2. januarja 2016. Uporaba 
davčnih blagajn bo sicer mogoča že od 1. decembra 2015 
dalje.  
 
Na seminarju, ki bo potekal v ponedeljek, 19. oktobra 
2015, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji 
trg 1, boste izvedeli, kakšna so nova pravila gotovinskega in 
negotovinskega poslovanja v letu 2015 in kako se pravočasno 
pripraviti na davčno potrjevanje računov.  
 
PROGRAM SEMINARJA: 
I. Uvod: 
1.) Kaj v letu 2015 že velja na področju gotovinskega 
poslovanja poslovnih subjektov – pravnih oseb in zasebnikov? 
2.) Kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in 
na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti:   

− splošne določbe 
− kdo je zavezanec za davčno potrjevanje računov, 
− za koga ni obvezno davčno potrjevanje računov,  
− čemu služi davčno potrjevanje računov, 
− obveznost dajanja in jemanja računov, 
− kazenske sankcije. 

II. Praktični napotki za uvedbo davčnega potrjevanja 
računov v poslovanje:   
1.) Kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega 
potrjevanja računov:  
− nakup/najem ustrezne opreme,  
− nakup/najem ustreznih programov, 
− stroški nakupa/najema. 
2.) Katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja? 
3.) Obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom 
potrjevanja računov: 
− dodelitev oznak poslovnim prostorom, 
− dodelitev oznak osebam, ki bodo izvajale davčno 

potrjevanje računov,     
− dodelitev oznak blagajnam, 
− neobvezne sestavine notranjih aktov o potrjevanju 

računov (menjalna gotovina, blagajniški  
maksimum…pologi gotovine..),  

− odpravljanje zapletov, okvar programa, naprave ter  
ravnanje v primeru izpada elektrike in internetne 
povezave, 

− ravnanja zavezancev na področjih brez interneta, 
− ravnanja zavezancev, ki želijo tudi v bodoče ročno 

izstavljati račune, 
− kaj morajo vedeti o davčnem potrjevanju računov vodje 

podjetij in kaj zaposleni – katera znanja je nujno prenesti 
na osebe, odgovorne za davčno potrjevanje računov. ... 

III. Vprašanja udeležencev in odgovori/pojasnila 
davčnih svetovalcev 
 
Predaval bo davčni svetovalec Iztok Mohorič, strokovni 
svetovalec - specialist za davčne zadeve pri OZS.  
 
Kotizacija: za člane brezplačno, za ostale 40 EUR+DDV. 
Rok za prijavo: 15.10.2015 oz. do zasedbe mest. 
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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   
 
V kolikor boste zamudili naš seminar, se lahko udeležite tudi 
regijskega predavanja, ki ga OZS organizira v torek, 
27.10.2015, ob 16. uri v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 37. Tudi tam je udeležba za člane zbornice brezplačna, 
za ostale znaša kotizacija 40 EUR + DDV.  
Obvezne so predhodne prijave preko spleta 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx) 
 
 
Seminar: REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po 
programu za leto 2015!) (sobota, 14.11.2015, ob 9. uri) 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije. 
Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako 
leto v trajanju najmanj 7 ur.  

V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije smo 
usposabljanje po programu iz letošnjega leta že izvedli v 
mesecu aprilu, zaradi velikega povpraševanja pa smo razpisali 
dodaten termin. Seminar po programu usposabljanja iz 
leta 2015 bo tako potekal v soboto, 14. novembra 
2015, s pričetkom ob 9. uri do predvidoma 15. ure v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
Kotizacija: 
− za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo 

(vključen DDV),  
− za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 

so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je 
udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz 
prejetih sredstev Sklada, 

− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV). 
Rok za prijavo: 6.11.2015 oz. do zasedbe mest (število 
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 

 
 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (rok za prijavo: 30.10.2015) – ZBIRANJE PRIJAV! 
 
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 2007 do 2014).  
 
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 petka, 30.10.2015. 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 prav tako pošljite na naš 
naslov do 30.10.2015. Za strošek vam bomo izstavili račun.  
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s 
posebno pošto v začetku decembra! 

 
ALI BODO VEZANE KNJIGE RAČUNOV PO UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN 
ŠE UPORABNE? 
(avtor: Natalija Kunstek) 
 
Od 31.1.2015 so bile uvedene 
vezane knjige računov. Zavezanci, ki 
ne uporabljajo ustreznega 
računalniškega programa oziroma 
elektronske naprave, morajo pri 
izdaji računov uporabiti račune iz 

vezane knjige računov. Zaradi pomanjkljivosti trenutno 
veljavnega sistema, se s 2.1.2016 uvaja sistem davčnih 
blagajn. Ali to pomeni, da vezanih knjig računov ne bo več? 
 
Skladno z akcijskim načrtom uvedbe davčnih blagajn v RS, ki 
ga je izdalo Ministrstvo za finance, se zaradi pomanjkljivosti 
trenutnega sistema vezanih knjig računov in izdajanja računov 
s pomočjo računalniških programov oziroma elektronskih 
naprav, ki ne dopuščajo spreminjanja računov, uvaja sistem 
davčnih blagajn. Trenutno veljavni sistem naj bi imel naslednje 
pomanjkljivosti: 
− ni predpisano posebno tehnično varovanje podatkov o 

izdanih računih in 
− podatki o izdanih računih se hranijo na blagajni pri 

zavezancu. 
Vezane knjige računov se lahko uporabljajo vsaj še 2 
leti 
Skladno s 25. členom ZDavPR velja 2-letno prehodno obdobje 
za uvedbo davčnih blagajn, in sicer z uporabo vezane knjige 

računov. To pomeni, da lahko zavezanci do 31.12.2017 
izdajajo račune z uporabo računov iz vezane knjige računov. 
V kolikor se zavezanec odloči za izvajanje postopka potrjevanja 
računov z uporabo vezane knjige računov, ne sme v istem 
prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov. 
Svojo odločitev v zvezi z uporabo vezane knjige računov, pa 
mora opredeliti v internem aktu. 
 
Interni akt 
Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje 
računov pri gotovinskem poslovanju in ga je dolžan predložiti v 
postopku nadzora na zahtevo davčnega organa. 
V zvezi z vsebino internega akta velja, da zavezanec v 
internem aktu: 
− predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk 

računov; 
− naredi popis poslovnih prostorov zavezanca; in 
− dodeli oznake poslovnim prostorom zavezanca. 
 
Potrjevanje izdanih računov tudi v primeru uporabe 
vezane knjige računov 
Zavezanec ki uporablja vezano knjigo računov mora davčnemu 
organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, 
izdanih z uporabo vezane knjige računov, in sicer v desetih 
delovnih dneh od dneva izdaje računa. 
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Vezane knjige računov tudi za zavezance brez 
internetne povezave 
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost ali del dejavnosti v 
poslovnem prostoru, ki se nahaja na območju na katerem ni 
mogoče vzpostaviti elektronske povezave za izmenjavo 
podatkov z davčnim organom, bodo še vedno uporabljali 
vezane knjige računov. Nezmožnost vzpostavitve elektronske 
povezave bodo morali dokazati s potrdilom Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve RS. 
Potrdila Agencije ne bodo potrebovali zavezanci, ki se bodo 
odločili za uporabo vezane knjige računov (v okviru 
prehodnega obdobja) in bodo to določili v internem aktu. 
 
Vezane knjige računov bodo uporabne tudi v primeru 
nedelovanja t.i. davčne blagajne 
Vezane knjige računov bodo, po uvedbi sistema davčnih 
blagajn, uporabne še v primeru nedelovanja elektronske 
naprave za izdajo računov. V kolikor se to zgodi, je, skladno z 
9. členom ZDavPR, potrebno izdati račun z uporabo vezane 
knjige računov. 
Zavezanec mora nato vzpostaviti delovanje elektronske 
naprave in davčnemu organu v roku dveh delovnih dni poslati 

podatke o računih, ki so natančno predpisani v petem 
odstavku 10. člena ZDavPR. Predpisani dvodnevni rok se lahko 
tudi podaljša, in sicer v primeru, ko zavezanec iz opravičljivih 
razlogov ne more vzpostaviti delovanja elektronske naprave. V 
tem primeru pošlje podatke naslednji delovni dan po 
prenehanju vzrokov za zamudo. 
Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih 
zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo 
vzpostavitev elektronske povezave v predpisanem roku. 
Davčni organ po prejemu podatkov o računu, le-tem dodeli 
EOR (enkratno identifikacijsko oznako) in jo pošlje zavezancu. 
Zavezanec mora nato hraniti sporočilo z EOR skupaj s kopijo 
izdanega računa iz vezane knjige računov. 
 
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). 

 

 
OBVESTILA SEKCIJ 
 
SEKCIJA LESARJEV  
 
Osrednja tema strokovnega srečanja članov Sekcije lesnih 
strok pri OZS  2. oktobra 2015, je bila predstavitev spletnega 
Priročnika za opravljanje lesarske dejavnosti. Stran je 
zaklenjena, spletni priročnik je za člane dostopen na spletni 
strani OZS (zavihek: Sekcije - Sekcija lesnih strok) ali na 
povezavi prirocnik.lesarji.si. Za vstop se potrebuje geslo, ki je 
enak geslu, s katerim člani dostopate na spletne strani OZS. 
 
SEKCIJA PREVOZNIKOV 
 
Sekcija za promet pri OZS tedensko ali celo večkrat na teden 
pošilja Informacije po elektronski pošti. Če jih še ne 
prejemate, želite pa biti v pravem času obveščeni o prevozniški 
problematiki, nam sporočite naslov svoje elektronske 
pošte in vključili vas bomo v seznam.  
 
Pomembno! 
Dostop do nekaterih vsebin je omogočen le članom OZS. Geslo 
za dostop ste prejeli z računom za članarino za mesec avgust 
2015 (račun ste prejeli na začetku meseca septembra 2015). 
Na spletni portal OZS se prijavite s člansko številko - številko 
kartice MOZAIK PODJETNIH: Primer: 1234567-000 in vašim 
geslom. 
Za pomoč pri odpravljanju težav ob prijavi pišite na e-naslov: 
registracija@ozs.si. 
 
Iz zadnji Informacij: 
 
Nemčija - cestnina 
Glede na številna vprašanja prevoznikov vas ponovno 
obveščamo glede novosti nemškega cestninjenja, in sicer s 1. 
julijem 2015 se je cestninsko omrežje razširilo na dodatnih 
1.100 km štiripasovnih državnih cestah. 
S 1. oktobrom 2015 se je znižala tonska meja za tovorna 
vozila, ki so dolžna plačevati cestnino (iz 12 t na 7,5t skupne 
dovoljene teže). Na nemških avtocestah in nekaterih državnih 
cestah bo tako veljala obveznost plačila cestnine za tovorna 
vozila, ki presegajo 7,5 t skupne dovoljene teže.  

Vse pomembne informacije glede nemške cestnine: 
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/microsites/sl/slovenscina.html  
 
Priglasitev posebnih linijskih prevozov 
Prevoznike še enkrat obveščamo o zakonskih obveznostih 
priglasitve posebnih linijskih prevozov, in sicer mora prevoznik 
v osmih dneh od sklenitve pogodbe (med naročnikom prevoza 
in prevoznikom)  o tem obvestiti pristojno ministrstvo, ki vodi 
register posebnih linijskih prevozov. 
Postopek priglasitve posebnega linijskega prevoza: 
1. Izpolnite obrazec za priglasitev posebnega linijskega 
prevoza (obrazec lahko dobite na naši zbornici v Škofji Loki)   
2. Izpolnjenemu obrazcu priložite (bodite pozorni,  da so 
izpolnjene vse rubrike):  
− daljinar 
− podrobni vozni red 
− itinerar vožnje 
3. Dokumentacijo pošljete (v papirni in elektronski obliki) na 
naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, 
Langusova 4, 1535 Ljubljana. 
Podatke v elektronski obliki pošljete v originalnih verzijah 
formatov, v katerih so bili izdelani (Word, Excell,..) in NE v .pdf 
obliki na e-naslov: gp.mzip@gov.si 
 
SEKCIJA TEKSTILCEV 
 
Sekcija tekstilcev pri OOZ Kranj organizira sestanek članov 
območnih obrtno-podjetniških zbornic Gorenjske regije, ki se 
ukvarjajo s tekstilno dejavnostjo. Sestanek bo potekal v 
ponedeljek, 19. oktobra 2015, ob 12.30 uri v sejni sobi 
OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37.  
Na sestanku bodo obravnavani predlogi za delo in aktivnosti 
Sekcije tekstilcev pri OZS in večje povezovanje med člani v 
Gorenjski regiji. 
 
SEKCIJA FRIZERJEV 
 
Na podlagi sprejetega sklepa Sekcije frizerjev pri OOZ Škofja 
Loka z dne 5.10.2015, bo sekcija v sodelovanju z Wello 
organizirala strokovno izobraževanje, ki bo potekalo v soboto, 
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7. novembra 2015, ob 15. uri v prostorih Prokozmetike v 
Šenčurju.  
Strošek seminarja: 
− za člane zbornice in pri njih zaposlene delavce: 15 EUR (z 

vključenim DDV) na osebo,  
− za ostale udeležence: 35 EUR (z vključenim DDV) na 

osebo.  
Rok za prijavo: 28.10.2015. 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta 
ooz.sk.loka@siol.net ali preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx).   
 
NAPOVED DOGODKOV SEKCIJE FRIZERJEV PRI OZS: 
Strokovno srečanje frizerjev – 28.11.2015 Brdo pri 
Kranju: 
Srečanje bo potekalo v popoldanskem času na Brdu pri Kranju. 
Osrednja tema bodo davčne blagajne v praksi. Srečanje bo 
zaključeno z enournim Look & Learn (»glej in se uči«) 
seminarjem oblikovanja dolgih las oziroma svečanih frizur.   
Ogled strokovnega sejma v frizerstva in kozmetike v 
Beogradu  »Dodir Pariza« z avtobusom: 
Sekcija v soboto in nedeljo (17.-18.10.2015) organizira ogled 
sejma in članom, ki imate poravnano članarino, sofinancira del 
stroškov. Pohitite s prijavami, ker je število mest omejeno! 
16. Slovenski frizerski festival: 

Za člane OZS in njihove zaposlene je cena vstopnic za festival, 
ki bo potekal v nedeljo, 8.11.2015, v Grand Hotelu Union, 
nižja, zato pohitite s prijavami, ki so v predprodaji do 
9.10.2015 še ugodnejše. Prijavite se lahko tudi preko spletne 
prijavnice na spletni strani OZS (rubrika: Dogodki).   
Ogled strokovnega sejma HAARE 2015 - Nürnberg 
Ogled organizira Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ 
Maribor 7. - 8. 11.2015. Odhod avtobusa je iz Maribora, ob 
zadostnem številu prijav bo zagotovljen tudi odhod iz 
Ljubljane. Sekcija frizerjev pri OZS članom sekcije, ki imate 
poravnano članarino, krije del stroškov, zato je za člane cena 
nižja. Cena na osebo: 
•144 € pri minimalno 30 prijavljenih potnikih (na avtobus) za 
člane Sekcije frizerjev  je 114 € 
•127 € pri minimalno 45 prijavljenih potnikih (na avtobus) za 
člane Sekcije frizerjev  je 107 € 
Doplačilo: sejemska karte v predprodaji cca 23 EUR, redna 
cena 28 EUR. 
Rok za prijave je 15.10.2015 oziroma do zasedbe prostih mest. 
Prijave sprejema OOZ Maribor po e-pošti 
leonida.polajnar@ozs.si. 
 
Vabila na aktivnosti Sekcije frizerjev pri OZS boste 
prejeli po e-pošti, objavljena pa bodo tudi na spletni 
strani.

  
 
FINANČNE VZPODBUDE 
 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 2,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in 
Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

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

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

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

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
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 FINANČNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŽELEZNIKI ZA 
LETO 2015 
Občina Železniki obvešča, da je tudi letos možno pridobiti sredstva javnega razpisa s področja malega gospodarstva. Sredstva so 
razpisana za naslednje ukrepe: 
-Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite, 
-Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
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-Promocija izdelkov in storitev, 
-Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje, 
-Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja, 
-Pospeševanje izobraževanja, 
-Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 
Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni strani občine: www.zelezniki.si (Razpisi in javna naročila), rok za oddajo prijav pa je 
30.10.2015. 
 
RAZPIS SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA 
Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 25. 9.2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila 
podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015. 
Na razpis se lahko prijavijo tako velika, mala in mikro podjetja, ki imajo namen izvajati investicijo, povezano z:  
− vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
− razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,  
− diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno 

spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.  
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi 
 
JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME NA GORENJSKEM 
Pripravlja se nova garancijska shema za Gorenjsko. S podrobnostmi razpisa še ne razpolagamo, zato vabimo vse interesente, da nam 
zaradi hitrega naknadnega obveščanja sporočite svoje podatke. 
 
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 okviru 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. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
 
GRADITE? OBNAVLJATE? 
V kolikor gradite ali obnavljate in želite strokovno brezplačno in neodvisno svetovanje o toplotni zaščiti zgradb, energetski sanaciji 
zgradb, izbiri ustreznih oken in zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,  izbiri ustreznega energenta, uporabi 
obnovljivih virov energije preko solarnih sistemov in sončnih celic, Energetskih izkaznicah, aktualnih razpisih Eko sklada (npr. 
subvencije za okna, peči, obnovo stanovanjskih hiš…) in o vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije v 
gospodinjstvih, vas Razvojna agencija Sora vabi, da se oglasite v Energetsko  svetovalna pisarni v Škofji Loki. Pisarna deluje na 
Kidričevi cesti 1a, in sicer vsak torek od 16.00 ure dalje. Pijave na svetovanje so obvezne na tel. št. 04 50 60 220. 
 
VLADA POTRDILA PREDLOG ZAKONA O ZAČASNIH SPODBUDAH ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH 
Vlada je 23. septembra 2015 potrdila predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katerim uvaja začasne spodbude 
za zaposlovanje starejših brezposelnih. Spodbude bodo na voljo za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji od 
1.1.2016 do konca leta 2017, in sicer največ za 24 mesecev.  
Vlada želi s predlogom zakona prispevati k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposlitve starejših brezposelnih, pa tudi k zmanjševanju 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
Ciljno skupino predstavljajo brezposelni, starejši od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljeni v 
evidenci brezposelnih. 
V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo 
obveznost plačila prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost 
(t.j. prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje 
za primer brezposelnosti). 
Predlog zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru zaposlitve brezposelne osebe, 
mlajše od 30 let, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno 
zaposlitev starejšega brezposelnega, ne glede na čas njenega trajanja. 
Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih 
pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. 
Spodbudo bo lahko uveljavljal tisti delodajalec, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno 
osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov, ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo 
brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim ter pred sklenitvijo pogodbe o 
zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni. 
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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. Po novem 
se pošiljanje mesečnih računov za članarino zamika za približno 
teden dni.  
 
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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih-SEPTEM BER  2015

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*

 
 
SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE 
Skladno z  drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in način predložitve podatkov, ki so potrebni za 
oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju 
sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.    
Na podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega razmerja. Nova XML shema z 
razširitvijo iREK, ki bo veljavna od 1.1.2016,  je objavljena na spletni strani beta.edavki. 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
Donacije – pomoč beguncem je tudi davčna olajšava 
Podjetje, ki se je odločilo, da bo s finančnimi sredstvi ali 
dobrinami pomagalo beguncem v begunski krizi, lahko donacije 
uveljavlja kot davčno olajšavo. A davčne olajšave zaradi pomoči 
beguncem podjetje ne bo moglo uveljavljati, če bo hrano, 
oblačila, sanitetni material ali denar podarilo neposredno 
beguncem. Da bi v podjetju lahko uveljavili olajšavo, morate 

svoji prispevek podariti preko za to ustanovljenih nepridobitnih 
organizacij. 
Davčni zavezanec lahko donacijo uveljavlja kot davčno olajšavo 
z zmanjšanjem davčne osnove za zneske denarnih izplačil ali 
donacij v obliki dobrin. Davčna olajšava lahko znaša največ 0,3 
odstotka obdavčenega prihodka v davčnem obdobju in največ 
toliko, kot je celotna davčna osnova tega obdobja. 
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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 

Podjetje z donacijo naredi dobro delo in hkrati zmanjša svojo 
davčno osnovo ter plača manj davka. 
Hkrati lahko podjetje v davčno olajšavo šteje le donacije za 
humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, 
znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, 
kulturne, ekološke, splošno koristne in religiozne namene. 
Dodatno lahko podjetje donacijo kot davčno olajšavo uveljavlja 
še za do 0,2 odstotka obdavčenega prihodka za denarna 
izplačila in donacije v naravi za kulturne namene ali izplačila 
prostovoljnim društvom za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
Davčno olajšavo za donacijo lahko sicer podjetje uveljavlja le, 
če izplača denar oziroma donira materialna sredstva rezidentom 
Slovenije oziroma Evropske unije, ki so ustanovljeni po 
posebnih predpisih za nepridobitno opravljanje zgoraj naštetih 
dejavnosti. Davčne olajšave pa donator ne bo mogel 
uveljavljati, če se bo odločil za donacijo neposredno fizični osebi 
ali drugi gospodarski družbi. 
Če podjetje, druga pravna oseba ali samostojni podjetnik donira 
več, kot znaša njegova davčna osnova v določenem davčnem 
obdobju, lahko zmanjšuje svojo davčno osnovo v še treh 
naslednjih davčnih obdobjih, vendar skupaj ne več kot do 0,3 
oziroma 0,2 odstotka obdavčenega prihodka. 
 
Regres – ob odpovedi ga lahko del zahtevate nazaj 
 
Delodajalci imate še en mesec, da izplačajo svojim zaposlenim 
regres za tekoče leto, če tega zaradi likvidnostnih težav še niste 
storili do 1. julija 2015. 
Zakonski rok, ki ga za izplačilo regresa določa Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) se izteče 1. novembra tekočega leta. V 
primeru, da delavcem regresa še niste izplačali, morate 
delodajalci za čas med 1. julijem in do izplačila regresa, 
obračunati tudi zakonske zamudne obresti. 
Zakon določa, da morajo delodajalci regres delavcem izplačati v 
sorazmernem deležu z njihovim delovnim časom, razen če je 
delavec za krajši delovni čas zaposlen v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. 
Če je delavec zaradi dogovora z delodajalcem zaposlen za 
polovični delovni čas in to ne izhaja iz zgoraj navedenih pravic, 
mu pripada le polovica regresa. 
V skladu z novim zakonom, delavcu za vsak mesec dela pripada 
1/12 dopusta in 1/12 celotnega regresa. Sorazmernost izplačila 
regresa je tako še posebej pomembna v primeru, ko delavec 
odpove delovno razmerje pri delodajalcu, dobi odpoved ali pa 
ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas krajši od enega leta. 
Delodajalec lahko v teh primerih obračuna regres le v 
sorazmernem deležu oziroma zahteva vračilo preveč 
izplačanega dela regresa, če z delavcem prekine 
pogodbo pred iztekom celega leta. Delavec je dolžan vrniti 
sorazmerni del že izplačanega regresa, delodajalec pa lahko ta 
del regresa poračuna pri zadnji plači. Da lahko to naredi, 
potrebuje pisno soglasje delavca. 
 
Pozor, cariniki na delu – preverite izjave o skladnosti 
 
Cariniki bodo med 5. in 16. oktobrom 2015 poostreno preverjali 
uvoz blaga iz tretjih držav, ki lahko ogroža varnost in zdravje 
ljudi. Preverjali bodo, ali so uvoženi in prineseni proizvodi 

skladni s predpisanimi standardi Evropske unije, torej, ali imajo 
ustrezno oznako CE, navedbo modela, znamke in tipa proizvoda 
in ali jih spremljajo predpisane listine – izjave o skladnosti. 
Preverjanje bo potekalo preden bodo lahko šli našteti proizvodi  
v prosti promet. 
Najbolj jih bodo zanimali aparati za mešanje hrane, cement, 
obtočne črpalke, prenosne svetilke, plinski kuhalniki, radiatorji, 
sesalniki, sončna očala, svetlobni nizi, verižne žage, vžigalniki, 
zaščitne čelade in rokavice, žarnice ter različni usnjeni in 
tekstilni proizvodi. 
Cariniki bodo preverjali, ali ima uvoženo blago oznako CE in 
priložene ustrezne listine. 
Zakonodaja namreč za določene proizvode zahteva izjavo o 
skladnosti proizvodov in njihovo označevanje z oznako CE. 
Oznaka CE potrjuje skladnost proizvoda z vsemi bistvenimi 
zahtevami veljavne zakonodaje za ta proizvod. Hkrati velja, 
lahko preberemo na spletni strani Finančne uprave RS (Furs), 
da morajo biti tudi proizvodi, za katere posebna usklajevalna 
zakonodaja še ni sprejeta, ravno tako izdelani v skladu s 
splošnimi varnostnimi zahtevami, vendar njihova označenost z 
oznako CE ni predpisana. 
 
Podjetnik lahko soglasje za poslovni naslov overi tudi 
na vem točki 
 
Vse podjetnike bo zagotovo razveselila novica, da jim po novem 
lahko izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje 
poslovanje na svojem naslovu, overi povsem brezplačno 
svetovalec na VEM točki. Vsi, ki se bodo odločili za registracijo 
podjetja na VEM točki, ter vsi podjetniki, ki se bodo odločili, da 
spremembo poslovnega naslova opravijo na VEM točki, bodo 
tako prihranili čas in denar, saj jim soglasja za poslovni naslov 
ne bo potrebno predhodno overiti na upravni enoti ali pri 
notarju. Ena od točk je tudi OOZ Škofja Loka! 
 
Potrebujete pomoč pri izdaji e-računov? 
 
OOZ Škofja Loka vsem svojim članom nudi brezplačno pomoč 
in izdajo e-računov preko portala UJP (www.ujp.gov.si). To 
možnost lahko uporabite le v primeru, če proračunskim 
uporabnikom ne izdajate več kot 60 računov na leto.  
Za dodatne informacije se lahko obrnete na strokovno službo 
naše zbornice, telefon 04 50 60 200. 
 
Slovenskim podjetjem predstavljene možnosti vstopa v 
nabavno verigo skupine BMW 
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija je v sodelovanju s Slovenskim 
avtomobilskim grozdom (ACS), BMW Group in BMW Group 
Slovenija pripravila dogodek, ki je bil namenjen slovenskim 
podjetjem iz avtomobilskega sektorja, tako tistim, ki že imajo 
status dobavitelja in si želijo širitve na druge produktne skupine 
v BMW Group oziroma nadgraditi dobaviteljstvo, kot tistim, ki 
želijo vzpostaviti sodelovanje z BMW Group. 
V kratkem bo SPIRIT Slovenija na svojih spletnih strani: 
http://www.spiritslovenia.si/ in http://www.izvoznookno.si/ 
objavila javni poziv za slovenska podjetja, ki bi želela 
sodelovati na Dnevu slovenskih dobaviteljev v BMW 10. 
marca 2016 v münchenskem BMW centru za inovativnost in 
raziskave. 


