avgust, 2017

POZOR! LE ŠE NEKAJ PROSTIH MEST!!!
Strokovna ekskurzija: TABOR IN ČEŠKE BUDJEJOVICE (Češka, 15.-17. september)
V sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour, OOZ Škofja Loka organizira strokovno ekskurzijo na Češko, v sklopu katere bomo
obiskali tudi njihov festival Taborska setkani (več o festivalu: http://www.taborskasetkani.eu/en//).
Okvirni program:
→ 1. dan (petek, 15.9.):
odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Škofje Loke, vožnja proti Češki, ogled mesta Tabor, nastanitev v hotelu Dvorak 4*, večerja in
nočitev
→ 2. dan (sobota, 16.9.):
zajtrk, udeležba na festivalu Taborska setkani, v popoldanskih urah odhod v Češke Budjejovice, nastanitev v hotelu Clarion
Congress 4*, večerja in nočitev
→ 3. dan (nedelja, 17.9.):
zajtrk, ogled mesta Češke Budjejovice oz. njegovih znamenitosti, obisk in ogled pivnice Budejovicki Budvar, kosilo, povratek
proti domu
Strošek na osebo znaša za člane zbornice in njihove družinske člane 167 EUR/osebo ter vključuje:
- vstopnico za obisk festivala,
- ogled pivovarne,
- 1 x polpenzion v hotelu Dvorak 4*, Tabor v dvoposteljnih sobah,
- 1 x polpenzion v hotelu Clarion Congress Češke Budejovice 4* v dvoposteljnih sobah,
- kosilo v pivnici,
- vodenje,
- organizacijo ter ddv.
Strošek udeleženci poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna najkasneje do 31.8.2017!
Stroške prevoza krije OOZ Škofja Loka!
Pohitite s prijavo! Na voljo je le še nekaj prostih 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
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SREČANJE PREVOZNIŠKIH DRUŽINSKIH PODJETIJ (30.9.2017)
Z namenom povezovanja slovenskih prevoznikov in izboljšanja delovanja družinskih podjetij, Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vabita slovenske cestne prevoznike na strokovno in družabno srečanje,
ki bo potekalo v soboto, 30. septembra 2017, od 14. ure dalje na parkirnem mestu Mladinske ulice 89 v Ljubljani - na
"Griču" (avtocesta A2, izvoz št. 16 - Brdo).
Srečanje bo potekalo pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo in bo vsebovalo:
1. strokovno predavanje o prenosu lastništva obratovalnice na mlajše generacije (pravni, finančni in davčni vidiki prenosa ter
primeri dobrih praks);
2. predstavitev prihodnosti digitalizacije v transportni dejavnosti;
3. predstavitev elektronskega cestninjenja v Sloveniji od 2018;
4. predstavitev sponzorjev;
5. družabni program.
Na srečanju bo poskrbljeno za hrano in pijačo, ki jo bosta zagotovila organizatorja v sodelovanju s sponzorji, za glasbo po
poskrbel ansambel Modrijani.
Prijave: preko spletne strani https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Srečanje-prevoznikov-3092017 do 20.9.2017.

Obiščite 50. MOS brezplačno!!!
Na OOZ Škofja Loka imamo že na razpolago brezplačne vstopnice za ogled sejma, ki pa bodo veljale le prvi
dan sejma, to je v torek, 12. septembra 2017. Brezplačne vstopnice člani dobite v pisarni naše zbornice
v Škofji Loki v času uradnih ur.

PRENOS NEPREMIČNINE V GOSPODINJSTVO PODJETNIKA
(avtor: Jasmina Malnar Molek, OZS)
Kdaj je potrebno obračunati davek na
dodano vrednost? Je potrebno plačati
davek
na
promet
nepremičnin,
popravljati odbitek vstopnega DDV?
Kaj je davčna osnova?
Kdaj je
prenos nepremičnine neobdavčen? To
so najpogostejša vprašanja podjetnikov, ko prenašajo
nepremičnine iz dejavnosti v privatno sfero.
Z davčnega vidika ne smemo enačiti fizične osebe s
podjetjem te osebe! Ne glede na dejstvo, da gre za isti
subjekt, je potrebno med njima, vsaj z davčnega vidika,
potegniti ločnico in se zavedati dejstva, da je vsak prenos
nepremičnine iz podjetja v gospodinjstvo predmet davčne
obravnave.
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah je podjetnik
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Slovenski
računovodski standardi omogočajo prenos stvarnega
premoženja iz gospodinjstva v podjetje do dneva
priglasitve, lahko pa se prenos stvarnega premoženja iz
gospodinjstva v podjetje opravi tudi kasneje, v času
delovanja. Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva,
pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz
gospodinjstva je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine
(računa, kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, sklepa o
dedovanju, ipd…) ali cenitvenega poročila in ne sme
presegati poštene vrednosti sredstva. Seveda pa lahko
podjetnik nepremičnino pridobi tudi z nakupom iz sredstev
podjetja.

Prenos nepremičnine z vidika Zakona o dohodnini
(ZDoh-2)
ZDoh-2v 50. členu določa, da se za odtujitev oziroma
pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med
podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen
prenosov denarnih sredstev, pri čemer se kot prihodek ne
šteje stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v
podjetje ob začetku opravljanja dejavnosti ali po začetku
opravljanja dejavnosti, če je bilo to stvarno premoženje
pridobljeno oziroma zgrajeno pred začetkom opravljanja
dejavnosti. Iz zapisanega je moč razbrati, da je vsakršen
prenos nepremičnine iz podjetja v gospodinjstvo obdavčen
razen, če ni izrecno izvzet.
Kdaj pa se prenos nepremičnine v gospodinjstvo ne šteje za
obdavčljiv prihodek? Le ob prenehanju opravljanja
dejavnosti ob pogojih, da:
• se prenašajo nepremičnine, ki jih je zavezanec prenesel
iz gospodinjstva v svoje podjetje ob začetku
opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja
dejavnosti, če so bile te nepremičnine zgrajene oziroma
pridobljene pred začetkom opravljanja dejavnosti;
• gre za prenos nepremičnine iz podjetja zavezanca v
njegovo gospodinjstvo, pridobljene v podjetje pred 1.
januarjem 2005, pod pogojem, da ne gre za
nepremičnine iz prve alineje ali za nepremičnine, ki se s
prenehanjem dejavnosti prenašajo na drug subjekt.
V kolikor pogoji niso izpolnjeni, je prenos nepremičnine iz
podjetja v gospodinjstvo obdavčen. Prenosi sredstev med
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podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom štejejo za
transakcije med povezanima osebama, zato je potrebno
spoštovati določbe glede transfernih cen in davčno osnovo
v letu odtujitve povečati za razliko med primerljivo tržno
ceno
in
neodpisano
(knjigovodsko)
vrednostjo
nepremičnine.
PRIMER 1:

Podjetnik je leta 2008 pričel opravljati dejavnost in v
dejavnost prenesel nepremičnino, ki jo je kupil kot fizična
oseba v letu 2000. Leta 2017 bo prenehal z opravljanjem
dejavnosti. Ima prenos nepremičnine nazaj v gospodinjstvo
davčne posledice?
Ker je bila nepremičnina pridobljena pred začetkom
opravljanja dejavnosti in kasneje prenesena v podjetje, se
prenos le-te v gospodinjstvo ob prenehanju opravljanja
dejavnosti ne šteje za obdavčljiv prihodek podjetnika.

potrebno pri prenosu take nepremičnine obračunati DDV.
Prav tako je potrebno DDV obračunati tudi od prenosa
stavbnega zemljišča. V kolikor pa zavezanec v
gospodinjstvo prenaša »star« objekt, pa opravi popravek
odbitka vstopnega DDV za celotno preostalo obdobje
popravka (za nepremičnine se popravek razporedi na
obdobje 20 let), če je ob nabavi oziroma pri naknadnih
vlaganjih v nepremičnino odbijal vstopni DDV.
PRIMER 3:

Podjetnik je nepremičnino prenesel iz gospodinjstva v
podjetje in v vmesnem obdobju v nepremičnino ni vlagal
(posledično tudi ni odbijal vstopnega DDV). Je prenos
obdavčen z DDV?
Prenos nepremičnine
obdavčitve z DDV.

v

gospodinjstvo

ni

predmet

PRIMER 4:
PRIMER 2:

Zavezanec je pričel opravljati dejavnost leta 2003. V istem
letu je pričel graditi poslovni prostor, dela so bila
dokončana naslednje leto. Leta 2015 je poslovni prostor
renoviral. Letos namerava podjetnik prenehati opravljati
dejavnost. Ali ima prenos nepremičnine v gospodinjstvo
vpliv na davčno osnovo?
Odtujitev nepremičnine vpliva na davčno osnovo od
dohodka iz dejavnosti v delu vlaganj v nepremičnino po
1.1.2005. Delež vlaganj se izračuna kot delež davčne
vrednosti vlaganj v celotni davčni vrednosti nepremičnine
na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
Prenos nepremičnine z vidika Zakona o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1)
Z vidika ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo,
šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev
davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne
namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega
blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot
za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to
blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega
ali delnega odbitka DDV.
Za obdavčitev z DDV je v prvi fazi pomembna obdavčitev
nepremičnine ob nabavi (DPN ali DDV) in vlaganja v
nepremičnino. Le v primeru nabave in vlaganj, od katerih si
je davčni zavezanec - podjetnik priznal, delno ali v celoti
vstopni DDV, se prenos nepremičnine v gospodinjstvo šteje
za obdavčljiv promet. Ali bo prenos nepremičnine obdavčen
ali oproščen plačila DDV in posledično ali bo potrebno ob
prenosu obračunati in plačati DDV ali popravljati odbitek
vstopnega DDV-ja, pa je odvisno od vrste nepremičnine, ki
se prenaša v gospodinjstvo in njene »starosti«.
ZDDV-1 v 44. členu določa, da je dobava objektov ali delov
objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni,
oproščena plačila DDV, razen če je dobava opravljena
preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma
uporabljeni, ali če je dobava opravljena preden potečeta
dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve.
Prav tako je oproščena dobava zemljišč, razen stavbnih
zemljišč. V kolikor gre torej za »nov objekt«, torej objekt, ki
še ni bil vseljen ali uporabljen oziroma objekt, pri katerem
od prve uporabe ali vselitve še ni minilo dve leti, je

Podjetnik je nepremičnino (poslovno stavbo) kupil in pričel
uporabljati v letu 2014. Pri nabavi je bil obračunan DPN. V
letu 2017 bo prenehal opravljati dejavnosti in nepremičnino
prenesel v gospodinjstvo. Kakšne so njegove obveznosti z
vidika DDV?
Prenos nepremičnine v gospodinjstvo, nabavljene z DPN, ni
predmet obdavčitve z DDV.

PRIMER 5:
Podjetnik je nepremičnino (poslovno stavbo) kupil in pričel
uporabljati v letu 2014. Pri nabavi je bil obračunan DDV.
Poslovna zgradba se je uporabljala za namene opravljanja
obdavčene dejavnosti, zato je podjetnik uveljavljal pravico
do celotnega odbitka vstopnega DDV. V letu 2017 bo
prenehal
opravljati
dejavnosti
in
nepremičnino
»brezplačno« prenesel v gospodinjstvo. Kakšne so njegove
obveznosti z vidika DDV?
Ker je podjetnik ob nabavi nepremičnine odbijal vstopni
DDV, se odtujitev/prenos nepremičnine v gospodinjstvo
šteje za obdavčljiv promet z vidika DDV. Od prve uporabe
nepremičnine je minilo več kot dve leti, zato je promet
oproščen plačila DDV po 7. točki 44. člena ZDDV-1. Ker pa
je promet oproščen plačila DDV, je podjetnik dolžan ob
prenosu nepremičnine v gospodinjstvo opraviti popravek
odbitka vstopnega DDV skladno z 70. členom ZDDV-1.
PRIMER 6:

Podjetnik je v letu 2016 kupil »novo« nepremičnino in
uveljavljal pravico do odbitka vstopnega DDV. V letu 2017
bo prenehal opravljati dejavnosti in nepremičnino
»brezplačno« prenesel v gospodinjstvo. Kakšne so njegove
obveznosti z vidika DDV?
Ker je podjetnik ob nabavi nepremičnine odbijal vstopni
DDV, se odtujitev/prenos nepremičnine v gospodinjstvo
šteje za obdavčljiv promet z vidika DDV. Od prve uporabe
nepremičnine ni minilo več kot dve leti, nepremičnina se z
DDV vidika šteje za »novo«, zato je potrebno ob prenosu
obračunati DDV. Osnova za obračun DDV pa je primerljiva
tržna cena nepremičnine na dan prenosa, saj se šteje, da je
transakcija opravljena med povezanima osebama.
Prenos nepremičnine z vidika Zakona o davku na
promet nepremičnin (ZDPN-2)
Skladno z ZDPN-2 se davek plačuje od prometa
nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega
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prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice po zakonu,
ki ureja stvarnopravna razmerja. Promet nepremičnin po
tem zakonu je vsak odplačni prenos lastninske pravice na
nepremičnini, razen prenosa lastninske pravice na
nepremičninah, od katerega je bil obračunan davek na
dodano vrednost.

Prenos nepremičnine iz podjetja v gospodinjstvo podjetnika
ni podvržen obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin,
saj ne bo prišlo do odplačnega prenosa, saj se bo sredstvo
brezplačno odtujilo, niti do prenosa lastninske pravice, saj
je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana na ime fizične
osebe.

KRAJŠA NAPOTITEV NA DELO BO IZENAČENA S SLUŽBENO POTJO
(avtor: Dominika Ahačič, Data d.o.o.)
Predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2) predvideva, da bo krajša napotitev na delo v tujino davčno izenačena s
službeno potjo. To pomeni, da se povračila stroškov, povezanih z napotitvijo, ne bodo vštevala v davčno osnovo, če napotitev
traja največ 30 dni.
Zakaj bo napotitev na delo izenačena s službeno potjo?
Za tovrsten predlog oziroma spremembo zakonodaje so se na finančnem ministrstvu odločili zaradi že sprejetega zakona o
čezmejnem izvajanju storitev. Veljati bo začel s 1. januarjem prihodnje leto. Zakon odpravlja časovno razmejitev med
napotitvijo na delo in službeno potjo. Po novem se bo to presojalo na podlagi vsebine, pri tem pa se bo upoštevala registrirana
dejavnost podjetja.
Do sedaj se je to presojalo po pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da je službena pot krajša od treh
mesecev, daljša pot zaposlenega v tujino pa se obravnava kot napotitev na delo v tujino.
Kot so zapisali v predlogu zakona, je cilj predlaganih sprememb preprečiti zlorabe, ki so se in se še dogajajo. V praksi so bile
namreč zaznane zlorabe sistema napotitev na delo v tujino. Delodajalci so delavce napotili na delo v tujino v okviru službenega
potovanja, čeprav bi po vsebini opravljenega dela lahko šteli, da je bil delavec napoten na začasno delo v tujino. Razlog za
takšne zlorabe je v različni davčni obravnavi povračil stroškov prehrane, prevoza in prenočišča. Trenutno namreč velja (44. člen
ZDoh-2), da če je delavec na službeni poti v tujini, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila
stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so dnevnica, povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za
uporabo osebnega vozila delavca za službene namene (kilometrina) in povračilo stroškov za prenočišče. Če pa je delavec
napoten na začasno delo v tujino, se povračila omenjenih stroškov delavcu vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja.
V katerem primeru bo napotitev na delo enaka službeni poti?
Glede na predlagane spremembe zakona o dohodnini, se napotitev na delo v tujino v neprekinjenem trajanju do največ 30 dni
šteje za službeno potovanje.
To pomeni, da se povračila stroškov v zvezi s tovrstnimi napotitvami ne vštevajo v davčno osnovo do višin, kot so določene za
povračila stroškov v zvezi s službeno potjo (2. člen predloga zakona).

FINANČNI INŠPEKTORJI: KAJ PREGLEDUJEJO IN KAKŠNA POOBLASTILA IMAJO?
Ena izmed temeljnih nalog Finančne
uprave Republike Slovenije (FURS) je
opravljanje finančnega nadzora. Veste,
kakšna pooblastila imajo finančni
inšpektorji?

knjige in druge evidence, če se te ne vodijo oziroma hranijo
pri njem, oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil
zavezanec. Finančni inšpektorji pa vas lahko obiščejo tudi v
stanovanju, a le v primeru, če je vaše stanovanje tudi sedež
ali poslovni prostor vašega podjetja.

Finančni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni. V
prvem primeru finančni inšpektorji pregledajo vsa področja
poslovanja, v drugem le nekaj izbranih področij.

Nadzor se praviloma vedno opravlja v poslovnem delovnem
času, izven delavnika pa le, če zavezanec na to pristane ali
je to nujno potrebno zaradi samega namena inšpekcijskega
nadzora.

Finančni inšpekcijski nadzor se načeloma vedno začne z
vročitvijo sklepa o nadzoru, finančni inšpektorji pa delo
oziroma nadzor začnejo opravljati po poteku osmih dni od
vročitve sklepa, kar pomeni, da se lahko na njihov prihod
pravočasno pripravite. Seveda pa ni nujno, da se finančni
inšpektorji vedno napovejo. Brez predhodne najave vas
inšpektor lahko obišče, če bi bil ogrožen namen
inšpekcijskega nadzora.
Finančni inšpekcijski nadzor se opravlja v poslovnih prostorih
zavezanca, ki opravlja dejavnost, lahko pa tudi v poslovnih
prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne

Pri podjetjih, ki niso velika in pri samostojnih podjetnikih
obsega nadzor največ tri predhodna obdobja (če gre za
obračunsko obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma
poslovnemu letu) oziroma največ 36 mesecev. Pri velikih
gospodarskih družbah se praviloma nadzor nadaljuje od
zadnjega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni
nadzor. Seveda finančni inšpektorji lahko pregledujejo tudi
druga obdobja, če obstaja sum zmanjšanja obveznosti
zaradi neplačila. Sicer pa je finančni inšpekcijski nadzor
dopusten do zastaranja pravice do odmere obveznosti.
Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko
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bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in
odmeriti.
Pri tem na FURS opozarjajo na posebnost v primeru, ko gre
za nadzor nenapovedanih prihodkov. Takšen postopek je
dopusten za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih
desetih let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden.
Pooblastila,
ki
so
zakonsko
določena,
finančnim
inšpektorjem omogočajo, da učinkovito in uspešno
opravljajo svoje naloge. Finančni inšpektorji med drugim

lahko ugotavljajo identiteto osebe in status zavezanca,
zahtevajo predložitev različnih podatkov in dokumentov,
fotografirajo in snemajo. Poleg tega lahko zasežejo določeno
dokumentacijo, vstopajo na zemljišča, v prostore in objekte,
lahko tudi pregledujejo osebe in uporabljajo prisilna
sredstva, kršitelja pa celo lahko zadržijo. V določenih
primerih je finančnim inšpektorjem dovoljeno tudi
prepovedati opravljanje dejavnosti in zapečatiti poslovne
prostore, poslovne knjige in drugo podjetnikovo
dokumentacijo.

POSLOVNA SREČANJA
MEET4BUSINESS Agra 2017
Kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Agra 2017 bo pod okriljem Evropske podjetniške mreže EEN potekalo v torek, 29.
avgusta 2017 v Gornji Radgoni, v okviru 55. Mednarodnega Kmetijsko Živilskega Sejma AGRA 2017.
Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim posameznikom
za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program je
sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj omogoča podjetjem individualne sestanke s potencialnimi partnerji.
Tematska področja so prehrana, kmetijstvo in kmetijska tehnika, trajnostni turizem, gozdarstvo, embalaža in tehnika pakiranja.
Prijave: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/
Udeležba na srečanju je brezplačna.
Rok za prijavo je 22. avgust 2017!
MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA DUNAJU - MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2017
Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira
mednarodno poslovno srečanje, kjer se boste lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci hrane in pijače. Srečanje bo potekalo v
sredo, 4. oktobra 2017, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju.
Prijave: https://www.b2match.eu/food2017.
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna, prav tako pa organizator vsem udeležencem zagotovi brezplačno
namestitev v hotelu v centru Dunaja!
Rok za prijavo je 31. avgust 2017, vendar pozivamo podjetja, da svojo prijavo izpolnite čim prej ter si tako zagotovite
možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za sestanke so hitro zasedeni.
POSLOVNO SREČANJE V ČASU 50. MOS
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija bo v sodelovanju z Advantage Austria Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN tudi
letos organizirala mednarodno poslovno srečanje v času 50. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. septembra
2017, v Modri dvorani Celjskega sejmišča.
Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije, okoljskih tehnologij,
gradbeništva, kovinske, lesne in elektro industrije, plastike, logistike in prehranske industrije.
Prijave: https://www.b2match.eu/slovenia2017.
Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno.
Rok za prijavo je 10. september 2017!

ČLAN - ČLANU
Ponovno uvajamo rubriko »Član – članu«. Gre za akcijo, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in
povečati trgovanje med svojimi člani! Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v
okviru vašega poslovanja odločili tudi vi in svojim stanovskim kolegom nudili posebne popuste in ugodnosti.
Vašo ponudbo pričakujemo po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net najkasneje do 31.8.2017 in objavili jo
bomo v prihodnji številki Informatorja.

FINANČNE SPODBUDE IN JAVNI RAZPISI
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d.
Kranj
OOZ Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne mere v višini 3% s strani OOZ
Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za
možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano obrestno mero, ki je
namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski
banki d.d. Kranj.
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Vrsta naložbe
Namen naložbe
Znesek kredita
Možnost pridobitve
kredita

Kratkoročni kredit 12 mesecev
za gibljiva sredstva
max. 10.000 EUR/leto
pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis
izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2018
GORENJSKA BANKA d.d. Kranj
NLB d.d. Ljubljana
1. Obrestna mera
2,50%, letno, nespremenljiva
1,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje
v skladu s politiko banke
v skladu s politiko banke
3. obračunavanje obresti
mesečno, na proporcialni način, na podlagi mesečno, na način v skladu z vsakokrat
360 dni za leto in za dejanske dneve veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB
financiranja
4. Datum plačila obresti
mesečno
mesečno
5. Odplačilo glavnice
v skladu z dogovorom s kreditojemalcem dvanajst mesečnih obrokov
(mesečno, kvartalno, polletno)
6. Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
nakazilo na poslovni račun
7. Nadomestilo za
100,00 EUR enkratno
50,00 EUR enkratno
obravnavo zahtevka
8. Vloge sprejema
Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj
Kapucinski trg 7, tel.: 04/ 2084-142
tel.: 04/ 2874-150
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
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 odprt nov razpis, v okviru katerih je podjetjem in tistim, ki opravljajo
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR
+ 2,30 %.
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 100.000,00 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. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju
tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1 – ega leta pridobite po obrestni meri 1,8 %
nominalno.
Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dolgoročne kredite. Omenjene kredite lahko do
vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU
REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V GORENJSKI REGIJI
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih BSC Kranj
kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske
regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom,
ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenjska.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska (v
nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Železniki, Žiri, Žirovnica.
Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.869.600,00 EUR.
Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018.
Dodatne informacije: BSC Kranj, tel. 04 28 17 247, lidija.zeme@bsc-kranj.si ali nives.justin@bsc-kranj.si.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani BSC Kranj: www.bsc-kranj.si.
SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V OŽJEM MESTNEM SREDIŠČU ŠKOFJE LOKE
Občina Škofja Loka želi s sofinanciranjem najemnin poslovnih prostorov spodbuditi poslovne in druge mestotvorne dejavnosti v
starem mestnem središču Škofje Loke (SMJ). Odziv na prvi razpis, ki je bil odprt do 14.7.2017, je bil dober. Občina Škofja Loka
je dodelila 13 subvencioniranih najemnin lokalom na območju SMJ.
Ker želijo k prijavi spodbuditi tudi vse ostale zainteresirane dosedanje nosilce dejavnosti in potencialne izvajalce storitev v SMJ,
so omenjeni javni razpis podaljšali in je še vedno odprt do 25.9.2017.
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Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Škofja Loka (Irena Studen, tel. 51 12 313 ali Janez Trojar, tel. 51 12
372) ali spletna stran občine.
JAVNI RAZPIS OBČINE ŽELEZNIKI
Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, predmet javnega
razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije) v letu 2017. Višina razpisanih sredstev znaša 23.695,00 EUR.
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
− Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite
− Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
− Promocija izdelkov in storitev
− Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje
− Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
− Pospeševanje izobraževanja
− Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. septembra 2017!!!
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Železniki (Valerija Štibelj, tel. 500 00 23) ali spletna stran občine.
JAVNI RAZPIS OBČINE GORENJA VAS-POLJANE
Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu občine Gorenja vas-Poljane zagotovljenih 30.000 EUR, ki
jih bo občina na podlagi razpisa namenila za naslednje ukrepe:
− Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
− Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
− Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
− Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. septembra 2017!!!
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Gorenja vas-Poljane (Nataša Kopač, tel. 51 83 114) ali spletna stran
občine.
NA VOLJO SO SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU
Zavod RS za zaposlovanje je 17.7.2017 na svoji spletni strani objavil javno povabilo - Usposabljanje na delovnem mestu in
povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.
V usposabljanje na delovnem mestu lahko vključite brezposelne, ki so:
• starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
• stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev,
• stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.
• posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v
večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb
Delodajalcem Zavod povrne upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na
enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, povrne 370 EUR za udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se
izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, pa povrne 493 EUR za udeleženca.
Javno povabilo je odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.11.2018.
Več informacij dobite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

KRATKA OBVESTILA
PROSTI POSLOVNI PROSTORI
• OOZ Škofja Loka ima še vedno na voljo več poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje mirne dejavnosti ali
pisarniško delo. Dodatne informacije na telefon 04 50 60 200.
• V najem se odda lokal v Gorenji vasi (naselje Trata). Lokal ima 100 m2, obnovljen je bil v letu 2014. V njem se je vse do
nedavnega odvijala gostinska dejavnost. Lokal je primeren tudi za slaščičarsko ali drugo mirno dejavnost. Lastnik nudi
ugodno najemnino in možnost delnega odkupa inventarja. Dodatne informacije na telefon 031 502 036 (Milica).

FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.
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 1.3.2017 dalje znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za
socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 824,02 EUR. Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje: 804,96 EUR
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR
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Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - JULIJ 2017

75 % PP** 3,5 PP***
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
1.188,50 5.546,31

1.584,66 EUR*
Prehodni davčni podračun
Prisp. zavarovanca za PIZ

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

184,22

859,68

105,18

490,85

289,40 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

75,59

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

77,97

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

6,30

29,40

159,86

745,99

1,19

5,55

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

1,19

5,55

2,38

11,10
7,76

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,66

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,71

3,33

2,37

11,09

4,75

22,19

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

454,01 2.118,71

Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost sam ozaposlenih - JULIJ 2017

58 % PP** 3,5 PP***
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
919,10 5.546,31
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60
% od 1.584,66 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

950,80
142,46

859,68

81,34

490,85

223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

60,47

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

62,37

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,04

29,40

127,88

745,99
5,55

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,92

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

1,84

11,10
7,76

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,29

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,55

3,33

1,84

11,09

3,68

22,19

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

355,36 2.118,71

Vir: FURS

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 730 izvodov
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