april, 2018

POZOR! SPREMEMBA PRI OBVEŠČANJU ČLANOV OOZ ŠKOFJA LOKA OD 1. MAJA 2018 DALJE!
Skupščina OOZ Škofja Loka je na svoji 5. seji 22. 3. 2018 sprejela sklep, da se za obveščanje članov o dogodkih in aktivnostih
zbornice z glasilom Informator uporablja v čim večjem obsegu elektronska pošta. Tako bomo od 1. 5. 2018 glasilo Informator
pošiljali po navadni pošti le tistim članom, ki bodo to izrecno želeli.
Vabimo vas, da nam čim prej oz. najkasneje do 20. 4. na naslov ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200 sporočite:
1. naslov svoje e-pošte, v kolikor vašega podatka še nimamo v bazi oz. naših obvestil doslej še niste prejemali
oziroma
2. nam sporočite, če želite glasilo prejemati po navadni pošti.

OKVIRNI TERMINI DOGODKOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA:
termin
sreda
petek
sreda
sobota
sreda
sobota

petek-sobota
torek

termin
11.4.2018
20.4.2018
18.4.2018
12.5.2018
16.5.2018
19.5.2018
19.-25.5.2018
maj 2018
14.-15.9.2018
18.9.2018

tema
Seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Strokovna ekskurzija kovinarjev
17.00
Seminar: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih
10.00
Seminar: Kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
17.00
Seminar: Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov za podjetnike in obrtnike
9.00
Seminar: Usposabljenje za voznike po programu za leto 2018
Teden obrti in podjetništva na Loškem
Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov
Strokovna ekskurzija: Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj
9.00-16.00 Seminar: Delovno pravo za računovodje
17.00

Spremljajte aktualne novice s področja obrti in podjetništva na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in na valovih
Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri v okviru oddaje Obrtno-podjetniški utrip.

Izobraževanja

Ne nasedajte
prevaram! Ponovno
opozorilo!
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Furs pojasnjuje
seštevanje
prihodkov pri
normirancih

Obveznosti
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IZOBRAŽEVANJA
Seminar:
PREPREČEVANJE
PRANJA
DENARJA
IN
FINANCIRANJA
TERORIZMA
(sreda, 11. april, ob 17. uri)
Nov zakon o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma je podjetnike postavil
v povsem nov položaj. Urad RS za preprečevanja pranja
denarja je prejel inšpekcijska pooblastila, kar pomeni, da
bo poleg finančnega tudi nefinančni sektor deležen
kontrole in preverjanja iz naslova ustreznega
izvajanja zakona. Če doslej zakonskih določil niste izvajali
in vsebine zakona ne poznate, je skrajni čas, da to
spremenite in v svoji družbi začnete dosledno izvajati
zakonska določila. Tako se boste izognili zelo visokim
denarnim kaznim, ki jih zakon predpisuje. Te segajo do
120 tisoč evrov oz. v določenih primerih celo do milijon
evrov.
Vsebina
izobraževanja
bo
prilagojena
predvsem
računovodski dejavnosti!
Čas in kraj seminarja:
sreda, 11. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka
Program:
− Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-1) in ostali predpisi.
− Obvezni interni dokumenti.
− Predstavitev obveznosti.
− Vrste tveganj in njihovo odkrivanje.
− Pregled stranke.
− Sporočanje podatkov.
− Odgovori na vprašanja udeležencev.
Vsebina seminarja bo podana na enostaven in razumljiv
način in podkrepljena s primeri za lažje razumevanje.
Vprašanja nam lahko posredujete že pred dogodkom po epošti.
Predavatelj: Primož Perger, Poslovne storitve.
Seminar je namenjen: samostojnim podjetnikom,
manjšim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom iz
nefinančnega sektorja (urarji, zlatarji, računovodski servisi,
nepremičninski posredniki, zavarovalniški posredniki,….)
Kotizacija:
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s
poravnano članarino,
− 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane
članarine,
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega
predračuna!
Rok za prijavo: 9. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih mest!
Prijave in dodatne informacije: 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: NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE,
POMEMBNE ZA IZVAJALCE DEL NA GRADBENIH
OBJEKTIH (sreda, 18. april, ob 17. uri)
V začetku novembra 2017 je bil sprejet paket treh zakonov
(poleg gradbenega še zakon o urejanju prostora ter zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti). Zakonodajni trojček
prinaša številne spremembe – od novih poti za pridobivanje
gradbenega dovoljenja do novih pravil za pooblaščene
arhitekte in inženirje in možnosti za legalizacijo,….
Čas in kraj seminarja:
sreda, 18. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka
Program:
Na predstavitvi se bodo udeleženci seznanili s
pomembnimi novostmi, ki jih 1.6.2018 za izvajalce
del na gradbenih objektih prinaša nova gradbena
zakonodaja. Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani
Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil na dva
nova zakona, gradbenega in posebnega - namenjenega
opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni
zakon ureja pogoje za graditev objektov, udeležence pri
graditvi, bistvene zahteve za objekte, projektiranje,
dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje,
inšpekcijski nadzor in vsa druga vprašanja povezana z
graditvijo objektov.
Predavatelj: Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije.
Kotizacija:
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s
poravnano članarino,
− brezplačna udeležba za člane ostalih območnih
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane
članarine,
− 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega
predračuna!
Rok za prijavo: 16. 4. 2018 oz.do zasedbe prostih mest!
Prijave in dodatne informacije: 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: KAKO Z ZDRAVO HRANO STOPITI
ODVEČNE KILOGRAME (sobota, 12. maj, ob 10.
uri)
V sklopu delavnic, katerih skupen slogan je »Skrb za zdravje
– temelj podjetniškega uspeha!«, vabimo na 2. delavnico:
Zdravo hujšanje - kako z zdravo hrano stopiti
odvečne kilograme.
Čas in kraj delavnice:
sobota, 12. 5. 2018, od 10. – 12. ure v Galeriji Franceta
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1.
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Izvedeli boste:
− Kako kombinirati hrano, da se aktivira hujšanje med
spanjem
− Kaj je glikemični indeks in kaj je načelo srednjega
glikemičnega indeksa (jeste lahko vse, pomembne so
kombinacije)
− Kako pripravljati zdrave obroke kljub pomanjkanju časa
− Kako kombinirati hrano, ko že imamo sladkorno bolezen
− Kam se nabira maščoba in kaj to pomeni
− Hormonski izzivi skozi obdobja – Ko imajo hormoni žur
Delavnico bo vodila:
Minka Gantar, raziskovalka življenja in vsega, kar je
povezano z življenjem, predvsem pa z zdravjem človeka. Na
človeško telo gleda celostno, ker nismo samo telo. Na nas
vplivajo tako čustva, kot misli, okolje, kjer smo odraščali,
podzavestni programi, dediščina družine… Svoje znanje
podaja na enostaven način, ki je razumljiv vsem. Ljudi
spodbuja, da začnejo popotovanje do osebne sreče in
zdravja ter da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje v
svoje roke. Prepričana je, da si lahko v večji meri pomagamo
sami – ko imamo dovolj znanja. Združila je mnoga znanja ter
jih sklenila v knjigo Ko imajo hormoni žur.
Kotizacija:
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s
poravnano članarino,
− 10 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega
predračuna!
Rok za prijavo: 9. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih mest!
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko
spletne prijave (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona
(04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (sobota, 19.
maj, ob 9. uri)
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije
oz. kode Evropske unije. V letošnjem letu bomo organizirali
dve usposabljanji po programu za leto 2018 v
sodelovanju z OZS, in sicer:
−
−

v soboto, 19. maja, s pričetkom ob 9. uri in
v soboto, 17. novembra, s pričetkom ob 9. uri.

Kotizacija:
− 21 EUR za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino
in pri njih zaposlene delavce,
− 21 EUR za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških
zbornic in pri njih zaposlene delavce ob pogoju plačane
članarine,
− 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.
Rok za prijavo: 14. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih
mest.
V primeru prevelikega števila prijavljenih, bomo
usposabljanje organizirali v dveh skupinah, o čemer bomo
vse prijavljene pravočasno obvestili.
Prijave in dodatne informacije: 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)

Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s
Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani:
http://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/.

PONOVNO OPOZARJAMO!!! NE NASEDAJTE PREVARAM!!! (mag. Nina Scortegagna
Kavčnik, OZS)
V prejšnji številki Informatorja smo
že objavili članek v zvezi z
raznovrstnimi
ponudniki
»brezplačnih storitev/oglaševanj«.
Opozarjali smo vas, da ne
nasedajte ponudbam, ki vam obljubljajo brezplačne storitve,
ker sami dobro veste, da danes ni nič več zastonj. Šlo je
predvsem za slovensko podjetje IBV Media d.o.o.
(lastnik Boris Gole), sporočila pa so k vam prihajala iz
naslova podjetniki.podpora@gmail.com in vam
ponujala oglaševanje na www.zaposlitve.org.
Ker se je ponovno pojavila pošta s predizpolnjenimi
obrazci v tujem jeziku, v nadaljevanju ponovno
objavljamo članek mag. Nine Scortegagna Kavčnik iz OZS, ki
je bil objavljen na spletni strani OZS (www.svetovanje.si)
17.5.2017.
Prevaranti obljubljajo vpise podjetij v razne registre.
Poimenovanja teh registrov so različna, zahtevki za sklenitev
pogodbe in kasneje plačilo, pa so več ali manj v isti obliki (v
obliki obrazcev) in prihajajo iz Španije (European City Guide),
Nemčije (European Buissiness Number) ter Nizozemske

(EU bussiness register). Ste tudi vi med tistimi, ki ste v naglici
obrazec podpisali, ne vedoč, kaj podpisujete, sedaj pa
dobivate račune, opomine in grozilna pisma?
Vsi "prevaranti" delujejo na podobnem pristopu in sicer tako,
da naslovniki običajno po navadni ali elektronski pošti
prejmejo dokumentacijo v obliki obrazcev v tujem jeziku, pri
čemer je na prvi pogled oziroma ob površnem branju
navzven vidno le, da naj bi šlo le brezplačno posodobitev
podatkov podjetja v njihovih registrih oziroma za pridobitev
evropske davčne številke, čeprav ta pravno ne obstaja.
Ob natančnem branju drobnega tiska pa se izkaže, da podpis
obrazca pravzaprav pomeni sklenitev odplačne pogodbe med
naročnikom in urednikom registra s triletno (ali drugačno
veljavnostjo) veljavnostjo, pri čemer si registri dodatno
izborijo tudi pristojnost domačega prava (španskega,
nemškega ali nizozemskega) in sodišča (pristojnost sodišča
po sedežu registra) ter omejen odstop od pogodbe.
Glede na navedeno vam svetujemo, da tovrstnih
obrazcev ne podpisujete, v primeru, da pa želite
podpisati, pa pred podpisom natančno preberite
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predvsem

čemer kot prvi argument navedite, da pogodbe ne
priznavate, saj gre za prevaro.

Namen tega prispevka je svetovati tistim obrtnikom in
podjetnikom, ki ste bili ob podpisovanju obrazcev neprevidni
in niste prebrali drobnega tiska oziroma niste vedeli, da gre
pravzaprav za sklenitev odplačne pogodbe. Obrtniki in
podjetniki se s tem dejstvom običajno prvič seznanite šele,
ko prejmete zahtevek za plačilo letne objave.

Kljub odstopu in zavrnitvi plačila boste naročniki tudi v
nadaljevanju s strani urednikov registrov deležni nadaljnjih
opominov, pisanj, itd.. Razen prvega pisanja (odstop in
zavrnitev) dodatno argumentiranje in odgovarjanje oz.
dopisovanje ni potrebno, saj uredniki imenikov ugovore
naročnikov
(pričakovano)
vedno
zavrnejo
kot
neutemeljene/neupoštevne in še nadalje izvajajo takšne in
drugačne pisne in ustne pritiske na naročnike (v obliki
opozoril, opominov, telefonskih klicev, predlogov poravnave
ipd..).

celotno posredovano
drobni tisk.

dokumentacijo,

Poudarjam, da avtorica tega prispevka natančnega prava
zgoraj navedenih držav ne poznam, zato je nemogoče
napovedati, kako bi odločila posamezna sodišča, v kolikor bi
do morebitnega spora prišlo. Vendar pa se je v opisanih
primerih vendarle mogoče opreti na splošna civilna načela in
posledično zavzeti stališče, da v tovrstnih primerih ne pride
do sklenitve odplačne pogodbe najmanj zaradi napak volje
oziroma celo zaradi prevare. Namreč naročniki ob podpisu
menijo, da gre zgolj za brezplačno posodobitev njihovih
podatkov, pri čemer želijo registri takšno zmoto pri
potencialnih naročnikih tudi povzročiti, saj to (brezplačno
posodobitev) poudarjajo z velikimi poudarjenimi črkami, pri
čemer je sklenitev odplačne pogodbe napisana zgolj v
drobnem tisku.

Po do sedaj znanih podatkih noben postopek še ni rezultiral
na sodišču, nemogoče pa je seveda to trditi tudi za bodoče.
V kolikor pa bi posamezen primer prišel pred sodišče pa vam
svetujejo, da si poiščejo pomoč odvetnika v državi, kjer bo
spor potekal.

Kljub zavzetemu stališču, da so pogodbe neveljavne, pa se
obrtnikom in podjetnikom, ki ste obrazce vendarle podpisali,
in v kolikor ne nameravate izvesti zahtevanega plačila,
svetuje, da iz previdnosti pisno odstopite od pogodbe, pri
čemer v dopisu navedite, da tovrstnega pravnega posla ne
priznavate, saj je bil sklenjen pod prevaro.

Seveda imate tudi možnost, da se, kljub zavzetemu stališču
o neutemeljenosti zahtevka, poravnate. Z morebitnim
plačilom bi nedvomno odpravili negotovost glede morebitnih
nadaljnjih postopkov,
po drugi strani pa bi s takim
ravnanjem spodbujali akterje k nadaljevanju tovrstnih
spornih ravnanj (prevar).

Prepričati se je potrebno, da je odstop od pogodbe
nedvoumen (naj velja tako za nazaj kot za tudi bodoče), pri

OPOZORILO: Pred vsakim podpisom preverite, kaj
podpisujete in kaj to za vas pomeni!

Glede na dosedanjo prakso vam priporočamo, da ne izvajate
nobenih delnih plačil in ničesar več ne podpisujete, saj bi se
takšno dejanje (delno plačilo, podpis poravnave) štelo tudi
kot pripoznava dolga.

VAM PRI ODMERI VIŠINE POKOJNINE NISO UPOŠTEVALI PROSTOVOLJNO
PLAČANIH PRISPEVKOV?
Novela Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E),
ki se je začela uporabljati s 1. 1.
2018,
daje
prostovoljnim
zavarovancem več pravic.
Zadevna novela je sicer prinesla 3 pomembne spremembe,
ena od njih pa je sprememba statusa prostovoljnega
zavarovanja, ki omogoča večje pravice, nekatere od njih je
potrebno čimprej uveljavljati, saj se ne priznavajo po
uradni dolžnosti.
Pred sprejemom novele se je obdobje prostovoljne vključitve
v obvezno zavarovanje vštevalo v navadno pokojninsko
dobo, ki je za seboj lahko potegnila maluse, v kolikor se je
zavarovanec upokojil pred dopolnitvijo t.i. »polne starosti«
in ne v pokojninsko dobo brez dokupa.
Po sprejemu novele se obdobje prostovoljne vključitve v
obvezno zavarovanje vse do konca leta 2012 všteva v
pokojninsko dobo brez dokupa, kar se upošteva tudi pri
izpolnjevanju pogojev po obstoječem zakonu. S to
spremembo se je le deloma in ne v celoti saniralo
oškodovanje prostovoljnih zavarovancev, ki se jim je zaradi

neupoštevanja teh obdobij prostovoljnega vstopa v obvezno
zavarovanje do konca 2012 v pokojninsko dobo brez dokupa:
−
−
−
−

datum upokojitve zamaknil ali pa
so se upokojili z malusi,
zaradi tega je bila lahko nižja sorazmerna ali delna
pokojnina, kot tudi eventualno uveljavljanih 20 %
pokojnine,
prav tako upokojenci tudi niso bili deležni pravice do
odmere pokojnine od zakonsko določene najnižje
pokojninske osnove.

Kakšna je praktična vrednost te spremembe?
Vpliv bo imela na ureditev pravic posameznikov, ki so že
uveljavili določene pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja kot tudi na tiste, ki bodo pravice šele uveljavljali.
Tisti uživalec pokojnine, ki je z upoštevanjem časa
prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31.
12. 2012 uveljavil pravico do starostne ali predčasne
pokojnine po zakonu (torej z malusi), lahko zahteva novo
odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne
pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem
časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot
pokojninske dobe brez dokupa. Takšno odmero lahko
zahteva tudi uživalec delne pokojnine, uživalec
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sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanec, ki se
mu izplačuje 20 % pokojnine.
Uživalcu, ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine
najkasneje do konca meseca junija 2018, se nova
pokojnina oziroma izplačilo 20 % pokojnine odmeri
od začetka uporabe tega zakona, kar pomeni od 1.
januarja 2018. To hkrati pomeni, da bo spremenjena
višina pokojnine pripadala največ od začetka tega leta in ne
bo povrnitve finančnega prikrajšanja za nazaj, torej od
dneva, ko se je posameznik odločil npr. za predčasno
upokojitev z malusi, ali pa za uveljavitev npr. 20 %
predčasne pokojnine, kar je bilo teoretično možno od leta
2013 naprej.
Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka
uporabe tega zakona, mu nova pokojnina oziroma izplačilo
20 % pokojnine pripada od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi zahteve, zato nikakor ne kaže zamuditi
presečnega datuma 30. junij 2018.
Tudi posamezniki, ki se jim je v letu 2013 odmaknil
datum upokojitve zaradi tega, ker v postopku
predčasnega upokojevanja ni bilo moč zniževati
upokojitvene starosti na račun osebnih okoliščin (JLA, otroci,
delo pred 18. letom), ne bodo mogli tega oškodovanja
uveljavljati za nazaj, bodo pa imeli lahko drugačne
datume upokojitve kot tudi višine pokojnine, če bi na
podlagi tozadevne spremembe izpolnili pogoj za
starostno upokojitev.

Takim predlagamo, da si čim hitreje ponovno
pridobijo informativni izračun datuma upokojitve in v
kolikor bodo imeli dovolj pokojninske dobe brez dokupa (v
letu 2018 za moške in za ženske 40 let), kot se zahteva za
starostno upokojitev, ki garantira pokojnino brez odbitkov
potem bodo v upokojitvenem postopku načeloma lahko
uveljavljali znižanje zahtevane starosti na račun osebnih
okoliščin (JLA, otroci, delo pred 18. letom), prav tako jim bo
dana garancija do odmerjena starostne pokojnine v višini
511 € oz. od 1. aprila 2018 dalje v višini 516,62 €, ki velja za
tiste, ki imajo izpolnjeno predpisano pokojninsko dobo brez
dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri
najnižji starosti.
Če ste dobili odmerjeno pokojnino v preteklih letih in
vam prostovoljno plačanih prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do konca leta
2012 niso upoštevali v izračunu, potem ČIM PREJ
ODDAJTE VLOGO ZA PONOVNO ODMERO VIŠINE
POKOJNINE:
− Če boste to storili najkasneje do 30. 6. 2018, lahko
uveljavljate razliko za čas od 1. 1. 2018 dalje.
− Če pa boste to storili po 30. 6. 2018, pa boste do nove
višine upravičeni od dneva vložitve vloge dalje.
Opozarjamo, da obdobje prostovoljne vključitve v obvezno
zavarovanje od leta 2013 dalje še vedno sodi v navadno
pokojninsko dobo in ne v pokojninsko dobo brez dokupa.
Dodatne informacije dobite tudi na OOZ Škofja Loka!

FURS POJASNJUJE SEŠTEVANJE PRIHODKOV PRI NORMIRANCIH
(vir: Dominika Ahačič, DATA d.o.o.)
Zaradi sprememb zakonodaje normiranci v letu 2018 poslujejo nekoliko drugače. Med drugim morajo
biti pozorni na spremenjene pogoje za obvezni izstop iz sistema normiranih odhodkov. Ob tem
Finančna uprava RS (Furs) pojasnjuje, kako poteka seštevanje prihodkov pri normirancih, kar
je še ena izmed pomembnih novosti.
Po novem seštevanje prihodkov pri normirancih
Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48.
člen tega zakona. Z njim so določeni primeri in prihodki iz
dejavnosti drugih oseb, ki jih je treba prišteti prihodkom
zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop v
sistem obdavčitve z normiranimi odhodki.
Pod enakimi pogoji se prihodki drugih oseb upoštevajo tudi
v povezavi s pragom izstopa iz te obdavčitve, pojasnjuje
Furs. Po novem lahko zavezanec ostane v sistemu
obdavčitve normiranih odhodkov, če ima v dveh zaporednih
predhodnih letih skupno do 300.000 evrov prihodkov.
Kdo so povezane osebe?
Povezane osebe so družinski člani ali katerakoli druge osebe,
ki jih nadzira zavezanec (16. člen ZDoh-2). Za družinskega
člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec
zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali
potomca zavezanca ali njegovega zakonca. Za zakonca se
šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Pa tudi
oseba, s katero zavezanec živi v življenjski skupnosti, ki ima
po zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza.
Družinski člani so tudi bratje in sestre. Oziroma polbratje in
polsestre ter posvojenci in posvojitelji, partner/partnerica, s

katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski
skupnosti.
Oseba pa nadzira drugo osebo kadar ima lastniški delež
ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25
odstotkov v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki
glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni
osebi.
Seštevanje prihodkov pri normirancih že v davčnem
letu 2018
Sprememba zakonodaje se nanaša na primer vzpostavitve
sheme poslovanja med zavezancem in določenimi drugimi
osebami, z namenom, da se doseže izpolnitev pogojev za
možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov. Spremenjen 48. člen ZDoh-2 se
uporablja že za davčno leto 2018.
Kot pojasnjujejo na Fursu, se prihodki povezanih oseb
seštevajo, če je namen povezanosti ustvariti shemo, ki je ob
upoštevanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin nepristna.
In je njen glavni namen pridobiti davčno ugodnost povezanih
subjektov z vstopom v sistem ugotavljanja davčne osnove z
upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
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Seštevanje prihodkov pri normirancih pa ne velja, če
zavezanec dokaže, da glavni namen sheme poslovanja ni bil
izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov.
Furs navaja, da se pri tej presoji upošteva, ali shema
poslovanja temelji na tehtnih ekonomskih razlogih ali pa je
glavni namen njene vzpostavitve doseči ugodnejšo davčno
obravnavo.
Velika verjetnost je, da bo seštevanje prihodkov pri
normirancih veljalo, če gre za opravljanje istovrstne

dejavnost med povezanimi osebami ali pa odvisnost
zavezanca – normiranca od povezanega naročnika
oziroma kupca. To se kaže tako, da normiranec pretežni
del ali celotne prihodke ustvarja s poslovanjem s povezanimi
osebami. Te pa davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem
dejanskih odhodkov.
Več primerov okoliščin, ki kažejo na tovrsten način
poslovanja, Furs navaja v publikaciji na svoji spletni strani.

POSLOVNO SREČANJE
Obrtno-podjetniška
zbornica
Slovenije
organizira
sodelovanje slovenskih podjetij na mednarodnem poslovnem
srečanju Future of Building na Dunaju, ki ga pripravlja
Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko
podjetniško mrežo EEN. Srečanje je namenjeno podjetje, ki
delujejo na področju: gradbeništva, gradbenih
materialov, obnovljivih virov energije, klimatizacije,
inženiringa in načrtovanja ter opremljanja.
Srečanje bo idealna priložnost za izmenjavo izkušenj na
področju gradnje, razvijanje idej o novih projektih ter
navezovanje stikov za izvedbo le teh. Poseben poudarek
srečanja bo tudi na predstavitvah novosti na področju

gradbeništva, ogledali pa si boste lahko tudi strokovno
razstavo "Mini-Bau-Expo".
Srečanje bo potekalo v torek, 8. maja 2018, v prostorih
avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju.
V sredo, 9. maja 2018, pa bodo za udeležence organizirani
študijski obiski projektov po različnih dejavnostih.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko
spletne povezave https://buildings2018.b2match.io/, kjer je
tudi več informacij o srečanju in program.
Udeležba na srečanju je brezplačna.
Rok za prijavo: 30. 4. 2018.

MOŽNOST PRIDOBITVE KREDITOV IN JAVNI RAZPISI
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM
JEDRU ŠKOFJE LOKE

Občina Škofja Loka ponovno objavlja javni razpis za
sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v ožjem
zaščitenem območju starega mestnega jedra v občini Škofja
Loka (v nadaljevanju: SMJ Škofje Loke) v letu 2018.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih
prostorov od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od
dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in
uporabnike storitev do 31.12.2018. Najvišje možno
sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma do
3 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez
vključenih davčnih dajatev). Višina razpisanih sredstev za leto
2018 je 23.000,00 EUR. Najvišja možna najemnina ne sme
presegati 6 EUR/m2. Najvišja dodeljena višina sredstev na
posamezni poslovni prostor je 2.500,00 EUR.
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro,
mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe,
zavodi in socialna podjetja, ki bodo izvajali dejavnost v
pritličnih prostorih SMJ Škofje Loke.
Prijavijo se lahko obstoječi in bodoči najemniki pritličnih
poslovnih prostorov v SMJ Škofje Loke, ki bodo v do sedaj
praznih poslovnih prostorih (prostor je prazen 1 leto pred
objavo tega razpisana) opravljali gospodarsko dejavnost in
imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu
2018. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s
področja maloprodaje, predvsem umetne in domače obrti,
unikatnih izdelkov in tradicionalnih domačih jedi.
Javni razpis je odprt od 27.3.2018 do 15.5.2018.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
Občina Škofja Loka, Irena Studen (tel.: 04 511 23 13) ali
http://skofjaloka.si/objava/132023

SUBVENCIJE ZA START-UPE

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti lahko za razvoj
produkta in vstop na trg pridobijo nepovratna sredstva v višini
do 54 tisoč evrov preko razpisa P2 – Spodbude za zagon
inovativnih podjetij. Subvencije lahko koristijo mikro, mala in
srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem
organu oziroma sodišču v obdobju od 1. 1. 2017 do
vključno 15. 3. 2018.
Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:
− razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve
ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter
rešujejo problem kupcev;
− ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno
naravnani;
− so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež
podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne
ali Zahodne kohezijske regije;
− se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruge;
− bodo v vlogi izkazala zaprto finančno konstrukcijo;
− podjetje ni v težavah (poravnane obveznosti do države,
ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji, …).
Rok za prijavo: 20. april 2018.
Dodatne informacije in dokumentacija: Slovenski
podjetniški sklad, www.podjetniskisklad.si

6

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA

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

4.
5.
6.
7.
8.

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 2019
GORENJSKA BANKA d.d. Kranj
NLB d.d. Ljubljana
Obrestna mera
2,50%, letno, nespremenljiva
1,00%, letno, nespremenljiva
Zavarovanje
v skladu s politiko banke
v skladu s politiko banke
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
Datum plačila obresti
mesečno
mesečno
Odplačilo glavnice
v skladu z dogovorom s kreditojemalcem dvanajst mesečnih obrokov
(mesečno, kvartalno, polletno)
Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
nakazilo na poslovni račun
Nadomestilo za
100,00 EUR enkratno
50,00 EUR enkratno
obravnavo zahtevka
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.

JAVNA RAZGRNITEV OPN OBČINE ŠKOFJA LOKA
(sprememba 01)

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine
Škofja Loka (sprememba 01) – v nadaljevanju SD OPN 01,
ki ga je izdelalo podjetje Locus d.o.o., PE Nova Gorica,
Solkan.
Predmet SD OPN 01 je besedilo izvedbenega dela OPN,
vključno s prilogama 1 in 2, ki sta njegov sestavni del.
Spremembe se nanašajo le na prostorske izvedbene
pogoje ter načine urejanja prostora. Predmet
sprememb je tudi 4. člen OPN, ki opredeljuje pomen
izrazov.
Javna razgrnitev bo potekala od 30. 3. 2018 do vključno
16. 4. 2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob
ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah
med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro.
V času javne razgrnitve bo 10. 4. 2018 ob 17. uri
organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani na
Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
II. nadstropje.
Gradivo: http://www.opn.si/loka
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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 za izplačila od
1. 3. 2018 dalje znaša 878,55 EUR. Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR.
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR (pozor! znesek se je 1. 4. 2018 zvišal!)
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR
TABELE PRISPEVKOV
Prispevki za socialno varnost sam ozaposlenih - MAREC 2018
60 % PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

3,5 PP***

976,17

5.694,33

151,31

882,62

1.626,95
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

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,17

30,18

131,29

765,89

0,98

5,69

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

0,98

5,69

1,96

11,38
7,97

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - MAREC 2018
80 % PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

5.694,33

15,50%

201,74

882,62

8,85%

115,19

503,95

316,93

1.386,57

1.626,95
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

1.301,56
Prehodni davčni podračun

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Referenca

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

82,78

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

85,38

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

6,90

30,18

175,06

765,89

1,30

5,69

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

1,30

5,69

2,60

11,38
7,97

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,82

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,78

3,42

2,60

11,39

Skupaj drugi prisp.

5,20

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

497,19

2.175,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

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 700 izvodov
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