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Aktualno – 
zavajajoče ponudbe! 

Obvestila sekcij Finančne in davčne 
obveznosti 

4 5 6 

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! 
 

 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Predavanje: NOVOSTI ZAKONA O 
PODALJŠANJU PREHODNEGA 

OBDOBJA ZA HRVAŠKE DRŽAVLJANJE TER NOVOSTI 
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN 
DELU TUJCEV (četrtek, 24.9.2015, od 10.– 12.30 ure) 
 
Tujci, ki želijo prebivati in delati v Sloveniji, od 1. septembra 
2015 dalje ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, saj je 
uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. 
Postopek pridobivanja dovoljenja je bistveno poenostavljen. 
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izdajajo 
upravne enote, Zavod za zaposlovanje RS pa izda le soglasje k 
temu dovoljenju.  
 
Za sezonska dela v kmetijstvu, zaposlitev državljanov 
BIH in Hrvatov pa delovna dovoljenja ostajajo! Zavod za 
zaposlovanje tako tudi po 1. septembru 2015 izdaja delovna 
dovoljenja za državljane Hrvaške (v podaljšanem prehodnem 
obdobju do 30. junija 2018), za državljane BiH in za 
opravljanje sezonskih del v kmetijstvu do 90 dni.  
 
Na to temo OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Sora organizira predavanje, ki bo potekalo v 
četrtek, 24. septembra, od 10. do 12.30 ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.  
 

Program: 
1. Zaposlovanje in delo hrvaških državljanov po novem 

(ZPPOPGHR) 
2. Podaljšanje dovoljenja zaposlitev 
3. Prenehanje veljavnosti in razveljavitev dovoljenja za 

zaposlitev 
4. Enotno dovoljenje, soglasje zavoda in dovoljenje za 

sezonsko delo po novem ZZSDT  
5. Soglasje za zaposlitev in samozaposlitev 
6. Izvajanje storitev z napotenimi delavci 
7. Omejitve in prepovedi 
8. Nadzor, globe 
9. Vprašanja in odgovori 
 
V zadnjem času je bilo precej dilem in spraševanja glede 
prehodnega obdobja po 1.7.2015 za hrvaške državljane, zato 
nam bo  predavateljica Zdenka Bedekovič, 
univ.dipl.ekon., specialistka pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije za področje plač, knjigovodstva in 
poslovanja v tujini, najprej predstavili kaj prinaša nov zakon pri 
zaposlovanju in delu hrvaških državljanov ter na kaj morajo biti 
pozorni delodajalci pri zaposlitvi hrvaških državljanov. 
Predstavila bo tudi nov Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev, ki prav tako prinaša določene 
spremembe, ki so začele veljati s 1.9.2015.  
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Kotizacija: brezplačno. 
Rok za prijavo: 21.9.2015 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   
 
 
Predavanje: SPREMEMBE ZAKONA O GOSPODARSKIH 
DRUŽBAH (torek, 6.10.2015, od 12.-14.30 ure) 
 
Po skoraj dveh letih temeljitih priprav, razprav in usklajevanj, 
je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah -ZGD-1l 
(Ur.l. RS št. 55/2015). Za podjetja, člane organov vodenja ali 
nadzora ter upnike prinaša kar nekaj sprememb, nekatere (kot 
so npr. navedba matične številke družbe na dopisih, obvezna 
objava namere o prenehanju opravljanja dejavnosti 
samostojnega podjetnika…) so pričele veljati že z 8. avgustom 
2015.  
 
Da se boste hitro in celovito seznanili z vsemi novostmi in 
njihovim vplivom na poslovno prakso ter se izognili 
nepotrebnim globam, smo v sodelovanju z Razvojno agencijo 
Sora pripravili posebno predavanje, ki bo potekalo v torek, 6. 
oktobra 2015, od 12. do 14.30 ure v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.  
 
Predavala bo Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica, 
strokovna svetovalka pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. 
 
Kotizacija: brezplačno. 
Rok za prijavo: 2.10.2015 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: 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   
 
 
Delavnica: SOCIALNO PODJETNIŠTVO (četrtek, 
17.9.2015, ob 17. uri) 
 
Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z 
velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi, ki spodbuja 
sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo ter na ta način krepi 
solidarnost v družbi. Družbi omogoča reševati socialne, 
gospodarske, okoljske in druge probleme ter zagotavlja 
dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem 
interesu. Hkrati razvija nove možnosti zaposlovanja, z 
zagotavljanjem novih delovnih mest ter socialno vključenost 
najbolj ranljivih skupin ljudi. 
 
Status socialnega podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 
Zakona o socialnem podjetništvu pridobijo nepridobitne pravne 
osebe (npr. društvo, zavod, ustanova), pa tudi gospodarske 
družbe, zadruge ali druge pravne osebe zasebnega prava, ki 
niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička. 
 
Želite izvedeti več o možnostih ustanovitve socialnega 
podjetja?  Razvojna agencija Sora vabi na brezplačno 
delavnico, ki bo potekala v četrtek, 17. septembra 2015, 
od 17. do 19.30 ure v prostorih Coworking centra 
Lokomotiva, Mestni trg 15, Škofja Loka.  
 
Delavnico bodo izvedli Kristjan Strojan, svetovalec na 
področju socialne ekonomije in direktor zavoda MONEO, mag. 
Katarina Tomažič, direktorica socialnega podjetja Brinjevka 
in vodja kmetije, ki se ukvarja s pridelavo ekološke zelenjave 
in zaposluje starejše, dolgotrajno brezposelne osebe in invalide 
ter Saša Štraus, direktorica podjetja PAN-NUTRI, ki je skupaj 
z Društvom zeliščarjev Pomurje, Panvito d.d. in Biotehniško 
šolo Rakičan sodelovalo v projektu socialnega podjetništva 
»Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu«. 
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Kotizacija: brezplačno. 
Rok za prijavo: 15.9.2015 
Prijave: Razvojna agencija Sora, telefon 04 50 60 220, e-
pošta info@ra-sora.si 
 
 
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   
 
 
ZBIRANJE PRIJAV ZA TEČAJE 
 
1) TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
Glede na to, da je postalo znanje tujih jezikov že nuja, ne več 
samo prednost, ponovno načrtujemo izvedbo tečajev nekaterih 
tujih jezikov. Želeli bi izvesti začetne tečaje ter tečaje, na 
katerih bodo udeleženci obnovili v preteklosti že pridobljeno 
znanje, pri čemer bi želeli dati poudarek na uporabi 
podjetniških izrazov.  

Cena 30-urnega tečaja ob ob sofinanciranju s strani naše 
zbornice znašala od 90 EUR do 110 EUR (z vključenim DDV), 
kar bo odvisno od števila prijavljenih. 
Na tečaj se lahko prijavijo tudi zaposleni delavci pri 
samostojnih podjetnikih ter v podjetjih, ki so v preteklosti 
plačevala prispevek za izobraževanje zaposlenih, saj se bodo 
stroški za njihovo udeležbo v celoti krili iz sredstev, 
pridobljenih s strani Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. 
Gorenjske.   
Predavanja bodo potekala enkrat tedensko v večernih urah, 
skladno z dogovorom predavatelja in slušateljev. 
V organizacijo bomo šli pod pogojem, če bo izražen interes 
zadostnega števila udeležencev za posamezen tečaj (vsaj 6 
oseb na skupino).  
Rok za prijavo: 21.9.2015 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta 
ooz.sk.loka@siol.net  Ob prijavi navedite za kateri tuji jezik se 
prijavljate in katero stopnjo. 
 
 
2) TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU 
Na pobudo članov bomo organizirali skupinski tečaj ter izpit iz 
zdravja in varstva pri delu. Strošek izvedbe tečaja in izpita 
znaša: 
− za člane zbornice s poravnano članarino (nosilce 

dejavnosti): 18 EUR/osebo (z vključenim 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 zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 
v preteklosti NISO plačevala prispevka Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj in so člani 
zbornice, znaša strošek udeležbe 18 EUR/osebo (z 
vključenim DDV); 

− za nečlane znaša strošek 25 EUR (z vključenim DDV). 
Račune za udeležbo na tečaju in izpitu bo izstavila OOZ Škofja 
Loka. 
Vsaka obratovalnica mora s strani izvajalca izobraževanja 
prejeti tudi zapisnik o opravljenih izpitih. Cena zapisnika znaša 
24 EUR/obratovalnico (z vključenim DDV). Račun za izdelavo 
zapisnika bo obratovalnica prejela neposredno s strani izvajalca 
izobraževanja. 
Rok za prijavo: 21.9.2015 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta 
ooz.sk.loka@siol.net  V primeru izraženega interesa, vas bomo 
o točnem terminu in kraju izvedbe tečaja naknadno obvestili. 

 
 
 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
  
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v njihovi 
družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu 
povabilu in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, 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.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma 8. oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 28. septembra 2015. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
  
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej 
opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v 
času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti 
upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
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Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let opravljanja 
dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko tudi netočni, 
predlagamo, da spisek natančno pregledate.  
 
Sezname zaradi njihove obsežnosti v celoti objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si 
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-200. Z 
veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. 
Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 28.9.2015. 

 
 
AKTUALNO – ZAVAJAJOČE PONUDBE!!! 
 
NOV VAL ZAVAJAJOČEGA VABLJENJA K VPISU V TUJE 
SPLETNE IMENIKE 
 
Očitno se je pojavil nov val zavajajočega vabljenja k vpisu v 
tuje spletne poslovne imenike, ko podjetnik misli, da se 
brezplačno vpisuje v neko bazo, ki ga ne bo nič stala. V 
resnici pa gre za visoko plačljivo storitev.  
Do sedaj smo imeli opravka z več različnimi tujimi ponudniki, ki 
so na videz videti kot brezplačna storitev, a številni podjetniki 
pri podpisu obrazca velikokrat spregledajo droben tisk, kjer pa 
je navedeno, da se ob podpisu zavezujejo k sklenitvi triletne 
pogodbe in plačilu letnega prispevka 873 EUR.  
 
Pojavil se je nov spletni imenik, ki se imenuje EUROPEAN 
BUSINESS NUMBER, ki na zelo podoben način »vabi«, 
vendar še bolj zavajajoče. Njegova posebnost je, da bo ta, ki 
bo izpolni podatke, dobil t.i. EVROPSKO POSLOVNO ŠTEVILKO. 
Kakšna številka je to? Ker ljudje to ne poznajo oz. niso dovolj 
pozorni, hitro dobijo občutek, da je to neka številka, ki jo v EU 
rabiš. TO PA NI RES!!!! In ko ti zavedeni izpolnijo in 
podpišejo obrazec na drugi strani, praviloma spregledajo zelo 
droben tekst, da so pravzaprav izpolnili  NAROČILO za objavo 
na portalu poslovnega imenika European Business Number, 
torej portalu tako imenovanega spletnega imenika. V tem 
drobnem tisku nadalje piše, da si se s tem prijavil ne samo za 
eno leto, temveč za 3 leta, in sicer za ceno 677 EUR na 
leto. 
 
Iskreno upamo, da pred kakršnim koli podpisom in izpolnitvijo 
podatkov, natančno pregledate  kaj podpisujete in kaj to za 
vas pomeni. Žal imamo na zbornici številne izkušnje, ko 
podjetniki takšne formularje izpolnijo in pošljejo nazaj in ko 
dobijo račun, šele ugotovijo kaj so pravzaprav naredili.  
Zato znova apeliramo na vas, da ničesar ne podpišete, 
dokler dokumenta prej natančno ne preberete, ga 
proučite in ugotovite za kaj pravzaprav gre. 
 
 
ZAVAJAJOČA PONUDBA – PRIROČNIK O EU 
SUBVENCIJAH ZA GRADBENIKE, KROVCE, 
INŠTALATERJE,… 
 
Ker je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) prejela več 
klicev članov, ki jih je v zadnjem času glede možnosti 
pridobitve EU subvencije telefonsko kontaktiralo že znano 
podjetje s sporno ponudbo iz Ljubljane (isto podjetje, ki z 
grožnjami z inšpekcijami službami prodaja tudi »Priročnik za 
zaščito pred inšpekcijami«), vas obveščamo, da nikakor ne 
nasedajte tej oz. drugim podobnim ponudbam. 
 
V primeru, da bi bile na voljo kakršnekoli ugodne subvencije za 
podjetnike, vas bomo o tem pravočasno obvestili! 
 

Navedena sporna ponudba glede subvencij, ki v 
glavnem poteka preko telefona, zgleda nekako takole: 
 
Podjetje preko telefona ponuja, da lahko pridobi (posreduje) 
vso potrebno dokumentacijo za pridobitev ugodne EU 
subvencije za  male izvajalce v gradbeništvu, vendar mora 
zainteresirani predhodno nakazati na njihov transakcijski 
račun pristopnino (stroške) v višini 76 EUR (včasih 75 
EUR) oziroma toliko znaša odkupnina za razpisno 
dokumentacijo, ki jo na naslov pošljejo po pošti. 
 
Podjetje pri ponovnem klicu, če ni plačila, grozi s tožbo in 
kaznijo v višini 500 EUR, češ, da so prvi pogovor, ki ga 
smatrajo kot naročilo, snemali in da velja že ustni pristanek 
preko telefona kot pogodba.  
 
 
Nikar ne nasedajte tovrstnim poizkusom  in grožnjam, 
da od vas dobijo plačilo za nekaj, kar ne obstaja (ni 
uporabno) oz. je zelo težko ali ni možno koristiti! 
 
 
Še na kratko glede na začetku omenjenega »Priročnika za 
zaščito pred inšpekcijo«: 
 
Podjetje (isto podjetje, kot v primeru subvencij) preko pošte 
prodaja ta priročnik, in sicer za različne stroke (gradbeništvo, 
lesarstvo, gostinstvo,…). Cena se giblje okrog 69,00 EUR (po 
povzetju).  
Priročnik je zelo slabo in pomanjkljivo napisan, z zastarelimi 
informacijami,…. V glavnem gre za informacije, povzete po 
spletnih straneh ministrstev, kopije iz predpisov..., skratka gre 
za gradivo zelo slabe kvalitete in predvsem ne ščiti pred 
nobeno inšpekcijo. To je čisto zavajanje, inšpekcijske 
službe in inšpektorji s tem nimajo nič.  
Če priročnik po pošti vrnete (ta opcija je ob naročilu 
navedena), vam s pošte sporočijo, da pošiljke žal ni možno 
vročiti.  
Nakup tega priročnika vas nikakor ne bo zaščitil pred 
inšpekcijo. Predvsem pa se ni potrebno bati groženj, ki 
jih telefonsko posredujejo prodajalci te literature. 
 
Informacije o veljavnih predpisih s področja izvajanja del pri 
gradnji je v preteklosti že izdala Sekcija gradbincev pri OZS v 
PRIROČNIKU ZA IZVAJALCE DEL NA GRADBENIH 
OBJEKTIH in je za vse člane OZS dosegljiv po ceni 10,00 
EUR (kar vključuje samo osnovne stroške tiska in poštnino). 
Prav tako smo na voljo zaposleni na območnih obrtno-
podjetniških zbornicah, sekretarji strokovnih sekcij in svetovalci 
OZS za vsa potrebna pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem 
predpisov in morebitnim obiskom različnih inšpektorjev, tako 
na telefone, kot preko elektronskih naslovov.  
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RAZLIKE MED KONKURENČNO PREPOVEDJO IN KONKURENČNO 
KLAVZULO 
(Data d.o.o., pripravila: Darja Golob Koritnik) 
 
Delavci, pa tudi delodajalci, v praksi 
pogosto zamenjujejo termina 
konkurenčna prepoved in 
konkurenčna klavzula. Ker gre za 
pomembna instituta, katerih kršitev 
ima lahko za eno ali drugo stran tudi 

hude posledice, vam v nadaljevanju podajamo kratko razlago 
obeh ter razlago bistvenih razlik med njima. 
 
Konkurenčna prepoved 
 
Konkurenčna prepoved je opredeljena že v samem Zakonu o 
delovnih razmerjih (v nadaljevanju zakon) in velja, tudi če ni 
izrecno dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi. Zakon tako v 39. 
členu določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja 
ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun 
opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo 
dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili 
za delodajalca konkurenco. Poudariti je treba, da se upošteva 
dejavnost, ki jo delodajalec dejansko opravlja in ne vse 
dejavnosti, ki jih ima delodajalec morda registrirane, pa se v 
resnici z njimi ne ukvarja. V primeru, da delavec krši 
konkurenčno prepoved, lahko delodajalec zahteva povrnitev 
škode, nastale z delavčevim ravnanjem v roku treh mesecev 
od dneva, ko je izvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, 
oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla. 
Kršitev konkurenčne prepovedi je lahko razlog za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. Narava kršitve je tako huda, da je možna 
celo izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu. 
 
Konkurenčna klavzula in razlike s konkurenčno 
prepovedjo 
 
Za razliko od konkurenčne prepovedi, konkurenčna klavzula 
zavezuje stranki le, če je izrecno pisno dogovorjena v pogodbi 
o zaposlitvi. Druga razlika s konkurenčno prepovedjo je ta, da 
se konkurenčna klavzula nanaša na obdobje po prenehanju 
delovnega razmerja. 
Zakon v 40. členu določa, da lahko delavec in delodajalec v 
pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja 
konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, če 
delavec pri svojem delu ali v zvezi s svojim delom pridobiva 
tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. 

Vendar pozor, tu ne gre za kakršna koli poslovna znanja, 
temveč je sodna praksa zavzela stališče, da gre za specifična 
poslovna znanja, ki jih delavec ne bi mogel pridobiti s svojim 
delov pri drugem delodajalcu, ki se ukvarja z enako ali 
podobno dejavnostjo. 
 
Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje 
dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med 
strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne 
odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi 
delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi, 
ker je delavec odklonil prehod in dejansko opravljanje dela pri 
delodajalcu prevzemniku. Konkurenčna klavzula se torej ne 
more dogovoriti za primere, ko pogodba o zaposlitvi preneha 
zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali iz 
poslovnih razlogov, lahko pa se dogovori tudi za primer 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas s potekom 
časa, vendar le, če se pogodba sklepa z vodilnim delavcem, 
prokuristom ali poslovodno osebo oziroma za opravljanje 
projektnega dela. Za razliko od konkurenčne prepovedi, ki 
velja ves čas zaposlitve, pa se konkurenčna klavzula lahko 
dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju delovnega 
razmerja. Ob sklepanju konkurenčne klavzule je potrebno 
upoštevati še, da mora biti le ta določena z razumnimi 
časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme 
izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. 
 
Konkurenčna klavzula v določeni meri omejuje delavca pri 
iskanju nove zaposlitve, zato mora delodajalec (drugače kot pri 
konkurenčni prepovedi) plačevati delavcu denarno nadomestilo 
za ves čas spoštovanja konkurenčne klavzule, če spoštovanje 
konkurenčne klavzule delavcu onemogoča pridobitev zaslužka, 
primerljivega delavčevi prejšnji plači. Denarno nadomestilo za 
spoštovanje konkurenčne klavzule se mora določiti s pogodbo 
o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne 
mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 
 
Ker mora biti konkurenčna klavzula posebej dogovorjena med 
strankama, se lahko delavec in delodajalec tudi sporazumeta o 
prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule, kar je zopet 
razlika od konkurenčne prepovedi, ki jo določa sam zakon.

 

 
OBVESTILA SEKCIJ 
 
SEKCIJA LESARJEV  
 
Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka pripravlja več aktivnosti. 
Podrobnosti boste člani sekcije prejeli s posebno pošto, termini 
pa so: 
− sobota, 19.9.2015: sestanek sekcije na Blegošu 
− petek, 2.10.2015: srečanje članov Sekcije lesnih strok pri 

OZS na Vranskem 
− sobota, 10.10.2015: strokovna ekskurzija 
 
SEKCIJA KOVINARJEV 
 
Sekcija kovinarjev pri OZS vabi na ogled v svetovnem merilu 
enega največjih sejmov na področju obdelave kovin - EMO 

Milano 2015. Na njem bodo proizvajalci proizvodne tehnike z 
vsega sveta predstavili svoje izdelke, rešitve in storitve s 
področja kovinskih materialov, letos pod sloganom »Gradimo 
prihodnost«. 
 
Zaradi oddaljenosti Milana je pot z obiskom sejma predvidena 
za 2 dni, 9.10. – 10.10.2015, pri čemer se boste udeleženci 
lahko sami odločili, ali želite drugi dan, 10.10.2015, obiskati 
tudi sejem EXPO Milano 2015, ki se počasi zaključuje oz. si 
vodeno ogledati Milano, prestolnico Lombardije. Ceno 
avtobusnega prevoza članom zbornice in njihovim zaposlenim 
krije Sekcija kovinarjev pri OZS. 
Rok za prijavo: 21.9.2015 
Več informacij: spletna stran www.ooz-skofjaloka.si. 
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SEKCIJA PREVOZNIKOV 
 
London - prepoved vožnje "nevarnim" tovornjakom 
Ministrstvo, pristojno za promet je OZS posredovalo naslednje 
obvestilo: 
"Obveščamo vas, da je v Londonu danes stopila v veljavo 
prepoved vožnje tako imenovanih "nevarnih" tovornjakov. 
Predpis, ki je stopil v veljavo in se že izvaja predpisuje obvezno 
dodatno opremo za vlačilce. Vlačilci morajo biti opremljeni s 
posebnim bočnim varovalom, ki preprečuje, da bi tovornjak 
lahko potegnil kolesarja ali pešca pod sebe ter posebnim 
ogledalom, s katerim je boljša vidljivost kolesarjev in peščev 
ob straneh. Maksimalna zagrožena kazen za nepopolno 
opremljen vlačilec je do 1000 GBP, ponavljajoč prekršek pa 
ima lahko za posledico odvzem licence. Predpis je posledica 
številnih prometnih nesreč kolesarjev v Londonu, ki so se ob 
trkih s težkimi tovornjaki pogosto končali s smrtjo ali težko 
poškodbo kolesarja."  
 
Vloga za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic 
in dovolilnic CEMT za leto 2016 
Ne pozabite na zakonski rok (1. 9. - 15. 9. 2015) za oddajo 
vloge za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic za 
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu. 
Vloge lahko tudi letos oddate preko spletnih strani www.ozs.si 
(rubrika Javna pooblastila – Dovolilnice – Obrazci in 
uporabniške strani). Vstop na elektronsko vlogo je možen le s 
uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli po pošti z 
obvestilom o izdanih izvodih licenc, v začetku meseca avgusta.  
 
Nasveti prevoznikom - begunci in migranti 
V zadnjih tednih, predvsem pa dnevih, smo priča raznovrstnim 
poročanjem medijev o problematiki beguncev in migrantov iz 
Azije, Bližnjega vzhoda in Afrike, ki želijo v Evropo. Njihove 
poti prihodov so različne in se spreminjajo glede na trenutne 
razmere na državnih mejah posameznih držav (Grčija, Turčija, 
Makedonija, Srbija, Velika Britanija, Francija, Avstrija, 
Madžarska,…), velika večina med njimi pa želi predvsem v 
zahodni del Evrope (Nemčija, Francija, Italija). 

Število beguncev in migrantov se iz dneva v dan povečuje, po 
neuradnih ocenah pa naj bi na pot v Evropo na Bližnjem 
vzhodu in Turčiji čakalo še več kot milijon takih oseb. 
Zaradi »zapiranja« mej, predvsem med Srbijo in Madžarsko, se 
lahko pričakuje tudi preusmeritev poti beguncev v Slovenijo. 
Največ takih prihodov pričakujejo zlasti na meji med Slovenijo 
in Madžarsko in Slovenijo in Hrvaško. 
Znani so tudi že primeri, da so se manjše skupine beguncev in 
migrantov pojavile tudi v Sloveniji, za svoje potovanje pa želijo 
izkoristiti tudi voznike tovornih vozil. Tako so že znani primeri, 
ko je voznik na bencinskem servisu odšel poravnat račun ali pa 
v sanitarije, med tem časom pa so se mu skušale osebe brez 
njegove vednosti vkrcati v tovorni prostor. 
Zato ne bo odveč nekaj osnovnih opozoril:  
− Med postanki na avtocestnih in drugih počivališčih ves čas 

nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem! Če se 
oddaljite, vozilo obvezno zaklenite, vrednejših predmetov 
pa ne puščajte na vidnih mestih. 

− Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, 
zaustavljanje na avtocesti kot tudi drugih cestah močno 
odsvetujemo.  

− Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki 
se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo 
pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko 
številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00. 

− Pred nadaljevanjem poti vedno preverite tudi stanje vozila 
in naprav 

Opozorila je pripravila Sekcija za promet pri OZS. 
 
SEKCIJA FRIZERJEV 
 
Na podlagi sprejetega sklepa Sekcije frizerjev pri OOZ Škofja 
Loka z dne 7.9.2015, bo sekcija krila stroške nakupa 
vstopnic za veliki show »Subrina Professional«, ki bo 
potekal v soboto, 21. novembra 2015, s pričetkom ob 
17. uri v Grand hotelu Union v Ljubljani. 
Rok za prijavo: 15.9.2015. 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta 
ooz.sk.loka@siol.net   

 
 
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 
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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! 
 
 
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-Avgust  2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun ReferencaOsnova 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. 
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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 

KRATKA OBVESTILA 
 
1. ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM 
OOZ Škofja Loka nudi v najem poslovni prostor v pritličju Doma 
obrtnikov, Spodnji trg 2, v velikosti 10,40 m2 po ceni 6,65 
EUR/m2. Dodatne informacije nudi strokovna služba OOZ Škofja 
Loka (tel.: 04 50 60 200). 
 
2. IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA 
SEJMU EOS 2015!  
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov na 
omenjenem sejmu. K razstavljanju vabimo predvsem manjše 
razstavljavce, ki potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne 
površine. OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in 
osnovne ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, 
podest,…) pa krije vsak razstavljavec sam. Skupinsko 
razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v primeru 
zadostnega števila interesentov! Rok za prijavo: 30.9.2015.  
 
3. VSE VEČJI POMEN ELEKTRONSKE POŠTE 
Želite biti redno in hitro seznanjeni z različnimi novostmi na 
področju zakonodaje, aktivnostmi sekcij, OZS ter naše 
zbornice? Sporočite nam naslov svoje e-pošte in tekoče 
boste prejemali naša obvestila, opomnike na dogodke…, saj je 
prejeta informacija v pravem trenutku lahko »zlata vredna«.  
 
4. NOVOST – OBVEŠČANJE O AKTUALNIH JAVNIH 
NAROČILIH  
Vse več obveščanja članov potekal preko elektronske pošte. 
Zadnja novost je možnost pridobivanja informacij o 
aktualnih javnih naročilih (razpisih). Strokovne sekcije pri 
OZS so namreč z Uradnim listom RS sklenile dogovor o 
sodelovanju, na podlagi katerega bodo članom zbornice na 
voljo informacije o aktualnih javnih naročilih (razpisih).   
Podatki se bodo osveževali enkrat tedensko, po dogovoru ob 
sredah. Razpisi so razdeljeni po področjih. Povezavo boste člani 
prejeli preko svoje sekcije pri OZS, uporabljali pa jo boste lahko 
brezplačno, saj stroške krijejo sekcije, vsaka za svoje področje.  
Zato vas ponovno prosimo, da nam sporočite naslov 
svoje e-pošte in posredovali ga bomo sekciji pri OZS. 
 
5. NOV SPLETNI PORTAL ČASOPISA FINANCE   
Portal subvencije.finance.si je nova bližnjica za iskanje 
subvencij. Kako vam lahko koristi? Če boste denimo obnavljali 
fasado, boste na portalu našli vsa razpoložljiva nepovratna 
sredstva za ta namen. Bi v podjetju kupili nove stroje ali 
zaposlovali? Na novem portalu boste lahko poiskali, katere 
pomoči so na voljo. Tudi če želite graditi nov hlev, bo 
subvencije.finance.si uporabna novost za vas. Na portalu bodo 
objavljene vse subvencije za fizične in pravne osebe, ki so na 
voljo. Našli boste tako subvencije, ki so razpisane na državni 
ravni, kot tudi tiste, ki jih razpišejo občine, pa seveda tudi 
agencije, skladi, in seveda tiste, ki jih dodeljuje Evropska 
komisija. 
 
6. 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). 
 
7. PODJETNIK LAHKO SOGLASJE ZA POSLOVNI NASLOV 
SEDAJ 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. To je torej še ena od mnogih prednosti ustanovitve 
podjetja na VEM točki. Ena od točk je tudi OOZ Škofja 
Loka! 
 
8. ČE STE IZPLAČEVALI ŠTIPENDIJE, MORATE TO 
PRIJAVITI 
Podjetja, ki so v šolskem letu 2014/2015 izplačevala štipendije, 
morajo o vseh izplačanih štipendijah prvič poročati Javnemu 
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije do 15. septembra 
2015. Podatke o štipendijah – osebne podatke štipendista, 
podatke o njegovem šolanju ter podatke o štipendiji – morajo 
prijaviti preko spletne aplikacije. Za dostop morajo imeti 
ustrezen certifikat. 
Če podjetje ali druga pravna oseba financira šolnine za svoje 
zaposlene, pri tem ne gre za štipendijo ampak financiranje 
izobraževanja zaposlenih in tega skladu ni potrebno prijavljati. 
Štipendijo je namreč možno podeliti le osebi, ki ima status 
dijaka ali študenta in ki ni zaposlena ali prijavljena v evidenco 
brezposelnih oseb. 
Letos bodo morali vsi štipenditorji o podeljenih štipendijah 
poročati še enkrat – do 31. decembra 2015. Do konca leta bodo 
morali poročati o štipendijah, ki jih bodo izplačevali v šolskem 
oziroma študijskem letu 2015/2016.  
 
9. PLAČILO DIJAKA/ŠTUDENTA NA OBVEZNI PRAKSI 
Delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do 
dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. 
Najpogosteje plačajo praktikantu tistih minimalnih 172,00 EUR, 
ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov. Kaj mora torej podjetje 
narediti / plačati, ko sprejeme dijaka ali študenta na obvezno 
prakso, si preberite v prejšnji številki Informatorja. 
 
10. 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. 
 
11. PRIPRAVLJAMO: 

- predavanje na temo davčnih blagajn – predviden 
termin: 2. polovica meseca oktobra 


