julij, 2018

OKVIRNI TERMINI DOGODKOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA:

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.

OBVEŠČANJE ČLANOV OOZ ŠKOFJA LOKA!
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 v čim večjem obsegu uporablja elektronska pošta. Tudi tokratno številko Informatorja
pošiljamo po navadni pošti le še tistim članom, ki so to izrecno želeli.
V kolikor želite svojo odločitev o prejemu glasila spremeniti, nam to sporočite na ooz.sk.loka@siol.net ali telefon
04 50 60 200!

51. MEDNARODNI SEJM OBRTI IN PODJETNOSTI V CELJU (11.-16. september 2018)
Vse, ki ste zamudili rok za prijavo, obveščamo, da se do konca julija še vedno lahko prijavite za razstavljanje na skupnem
razstavnem prostoru (v dvorani L1), kjer lahko obiskovalcem skupaj z ostalimi člani obrtniki z Gorenjske na ogled postavite svoje
izdelke in/ali storitve.
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V okviru skupnega razstavnega prostora gorenjskih OOZ je namreč možen najem majhnih kvadratur, kar ob samostojnem nastopu
preko Celjskega sejma ni možno. Cena razstavnega prostora za člane naše OOZ znaša 30,00 EUR z DDV/m² (podrobnejši opis,
kaj je vključeno v ceno smo navedli v prejšnji številki Informatorja in na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si). Za dodatne
informacije smo vam na voljo na OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta ooz.sk.loka@siol.net.

Dan Gorenjske regije na MOSu
V okviru predstavitve naših obrtnikov in podjetnikov bomo organizirali tudi dan Gorenjske regije, ki bo v petek, 14. septembra
2018 od 15.00 do 17.00. Vse člane vabimo, da obiščejo razstavni prostor naših članov in se nam pridružijo.

Brezplačne vstopnice za prvi dan MOS 2018!
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, 11. septembra 2018. Brezplačne vstopnice člani dobite v pisarni naše zbornice v Škofji Loki v času uradnih ur.

VABILA
Brezplačna izobraževanja na OZS
V poletnem času so na OZS pripravili brezplačna
izobraževanja, in sicer:
- Trženje (3-dnevno usposabljanje) – 4., 11. in 18. julij
- Zlata pravila poslovnega in privatnega bontona – 12. julij
- Izpolnitev obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
ter požarne varnosti za novo ustanovljena podjetja - 13. julij
- Kako družbena omrežja izkoristiti v poslovne namene - 7.
avgust
- Poslovna angleščina (5-dnevno usposabljanje) – 21. avgust
- Poslovna nemščina (5-dnevno usposabljanje) – 23. avgust
Dodatne informacije in prijave: OZS, Jana Golić (01 58
30 553, jana.golic@ozs.si) oz. preko spletne strani www.
svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje.

Posredovanje interesa za skupinsko udeležbo
na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem
za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi
bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske
predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih
sejmih v tujini v naslednjem letu. Pri iskanju informacij o
sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in
ExpoDataBase).
Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019 je
dostopen
na
spletnem
portalu
za
izvoznike:
www.Izvoznookno.si/interes_mednarodni_sejmi.
Rok za oddajo predlogov je 21. september 2018.

Mednarodno poslovno srečanje na MOS
Vabimo vas, da se prijavite na mednarodno poslovno
srečanje v času 51. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v
četrtek, 13. septembra 2018, v Modri dvorani Celjskega
sejmišča.
Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki delujejo
na področju: Gradbeništva, Elektro industrije, Kovinske

industrije, Obnovljivih virov energije, Lesne industrije,
Plastike, Logistike.
Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno.
Potrebno pa je narediti registracijo preko spletne aplikacije
https://slovenia2018.b2match.io/.
Rok za prijavo: 9. september 2018!
Dodatne informacije: OZS, Gregor Primc, tel.: 01 58 30
500, gregor.primc@ozs.si.

Pomagajte svojim stanovskim kolegom v
nesreči!
Kot ste bili že seznanjeni
preko medijev, so neurje s
točo in nevihte prizadele
številne
obrtnike
in
podjetnike iz Črnomlja,
Semiča in Koroške. Poleg
poškodovanih in uničenih
stanovanjskih
hiš
in
pomožnih
objektov
so
močno poškodovani tudi
poslovni objekti številnih
članov na teh območjih. Na pomoč je priskočila tudi
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, ki je v namen
zbiranja sredstev za prizadete odprla tudi svoj transakcijski
račun.
Kolegom v Črnomlju, Semiču in na Koroškem lahko
pomagate z nakazilom na:
USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 878
BIC banke: LJBASI2X
Namen: Toča Črnomelj
Koda namena: CHAR Sklic: 00 10 – 1042
ALI
Namen: Poplave Prevalje
Koda namena: CHAR Sklic: 00 10 – 1015.
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IZVAJALCI GRADBENIH DEL – POZOR!
Vpis v Imenik vodij del
S 1. junijem 2018 sta se pričela uporabljati nova zakona
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in
Gradbeni zakon (GZ), ki regulirata poklica Pooblaščeni
inženir in Vodja del. Z ZAID je predpisan nov imenik
pooblaščenih inženirjev, z GZ pa je uveden imenik vodij del.
Tega bodo vodile Inženirska zbornica (IZS) za inženirje in
tehnike, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje
in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) za mojstre
ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu, vsaka svojega.
Katere
pogoje
morajo
izpolnjevati
izvajalci
gradbenih del?
Pogoje, ki jih morajo po novem izpolnjevati izvajalec
gradbenih del (razen tisti, ki izvajajo zaključna gradbena
dela, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih
zahtev za objekte ) določa 14. člen Gradbenega zakona, in
sicer:
imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi
z opravljanjem svoje dejavnosti
imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni
čas ali za krajši delovni čas z najmanj enim delavcem, ki
izpolnjuje pogoje (v nadaljnjem besedilu: vodja del).
Vodja del izpolnjuje pogoj, če:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja,
določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko
dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali
višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja
graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri
s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni
izpit za vodenje del pri IZS in je vpisan v imenik vodij del pri
IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva
in je vpisan v imenik vodij del pri OZS ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik
vodij del pri GZS.
Kako bo potekal vpis pri OZS?
Mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejavnosti
s področja gradbeništva bodo vlogo za vpis v imenik vodij
del podali na OZS, ki bo vpis v imenik vodij del opravila na
zahtevo posameznika. Za vpis bo poleg vloge potrebno
priložiti dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za
vpis v imenik:
dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali
potnega lista)
kopija mojstrskega spričevala ali potrdilo o vpisu
nosilca v obrtni register (oba dokumenta lahko OZS
pridobi v svoji evidenci, zato overovitev ni potrebna)
dokazilo o zaposlitvi oziroma s.p., obr.M1 (podatek
lahko OZS pridobi iz uradnih evidenc)
dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za
škodo v skladu z določili GZ;

Zavarovanje mora vključevati odgovornost za
škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti
škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve
dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer
višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od
50.000,00 EUR.
dokazilo o plačilu stroškov postopka vpisa :
Stroški postopka vpisa v Imenik vodij del znašajo
275,00 EUR. Stroške postopka je potrebno nakazati
na transakcijski račun OZS št. 0201 3025 3606 416
(sklic 200107). Stroške mora posameznik plačati
pred vpisom v imenik (dokazilo o vplačilu mora
predložiti vlogi za vpis v imenik).
OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij
del in žig, z identifikacijsko številko vodje del.
Do kdaj moram opraviti vpis?
Gradbeni zakon v 120. členu omogoča prehodno obdobje za
opravljanje dejavnosti in omogoča gospodarskim subjektom,
ki z dnem uporabe zakona že opravljajo dejavnost,
opravljanje te dejavnosti pod enakimi pogoji, kot je to
določal ZGO-1, še dve leti po začetku uporabe gradbenega
zakona, torej do 1.6.2020. Zato se vprašanje izpolnjevanja
pogojev za opravljanje dejavnosti gradbeništva po novem
zakonu nanaša na obdobje po izteku prehodnega obdobja in
za izvajalce, ki bodo s to dejavnostjo pričeli po 1.6.2018.
Čas za vpis v imenik vodij del je torej do 31.5.2020,
vendar pa vsem, ki še ne izpolnjujete pogojev za vpis
priporočamo, da čim prej pristopite k opravljanju
izpitov (strokovni izpit na IZS, mojstrski izpit na OZS)
ter si tako zagotovite pogoj iz zakona, da boste tudi
po 31.5.2020 lahko opravljali gradbeno dejavnost
brez dodatne zaposlitve nekoga od vodij del.
Vpis nosilcev obrtnih dejavnosti je po sicer neuradnih
napovedih ministrstva začasna rešitev, zato priporočamo,
da vsi nosilci dejavnosti, ki ne izpolnjujete osnovnih
pogojev za vpis v imenik vodij del (inženir, tehnik,
delovodja, mojster) čim prej pridobite ustrezno
stopnjo izobrazbe oz. potrebne izpite.
Komu se ni potrebno vpisati v imenik vodij del?
V imenik vodij se ni potrebno vpisovati izvajalcem zaključnih
del v gradbeništvu, in sicer samo tistih zaključnih del, ki
pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (15.
člen GZ). Načeloma se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih
in stenskih oblog, izvajalcem slikopleskarskih del (barvanja),
izvajalcem notranjih zaključnih del, kot so izdelava stropov,
lesenih opažev, premičnih pregrad, izvajalcem čiščenj in
drugih raznih in dopolnilnih zaključnih del (razen če ta dela
lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte,
npr. požarna zaščita, protihrupna zaščita, toplotne
izolacije,…). Vpis za izvajalce toplotno izolacijskih fasad je
nujen. Priporočljiv pa je tudi za montažo stavbnega pohištva
in steklarska dela (saj tudi ta dela lahko pomembno vplivajo
na bistvene zahteve za objekte).
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AKTUALNO
Začasno in občasno delo dijakov in študentov
(Vir: Unija računovodska hiša d.o.o.)
Poletje je čas, ko se veliko delodajalcev odloči ponuditi dijakom in študentom možnost opravljanja
»počitniškega« dela. Tako nadomestijo začasno odsotne delavce na letnih dopustih, hkrati pa bolje
spoznajo tudi morebitne potencialne kandidate za kasnejšo zaposlitev. Dijakom in študentom na ta način ponudijo spoznavanje
z delovnim procesom, nabiranje izkušenj pa tudi pridobitev dodatnega zaslužka med izobraževanjem.
Začasno in občasno delo dijakov in študentov ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki kot pravno
podlago za opravljanje dela določa ustrezno izpolnjeno napotnico s strani organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del
dijakov in študentov (študentski servisi in podobne organizacije). Pogoj za opravljanje dela na podlagi napotnice je
veljaven status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih ter starost najmanj 15 let. Poleg tega dijaki in študentje
ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg
državljanov Republike Slovenije lahko delo na podlagi napotnice opravljajo tudi tujci, ki v okviru mednarodnih programov
opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji (npr. program Erasmus) in tujci, ki študirajo v Republiki Sloveniji. Delodajalec lahko
na delo sprejme tudi osnovnošolca, ki je dokončal osnovno šolo, dopolnil 15 let in bo v prihajajočem šolskem letu pridobil status
dijaka.
Začasno in občasno delo dijakov in študentov ne sme biti način, s katerim bi se delodajalci izogibali sklepanju pogodb o zaposlitvi
po Zakonu o delovnih razmerjih. Delo na podlagi napotnice se ne sme opravljati, če so podani elementi delovnega razmerja
(prostovoljna vključitev v delovni proces delodajalca; nepretrgano delo; delo za plačilo; opravljanje dela po navodilih in pod
nadzorom delodajalca). Glavni razlikovalni element je začasnost oziroma občasnost. Dijaki in študentje dela ne smejo opravljati
nepretrgoma, temveč le začasno in občasno.
Obveznosti delodajalca
Čeprav dijaki in študentje niso v delovnem razmerju z delodajalcem, so delodajalci dolžni spoštovati Zakon o delovnih razmerjih,
predvsem določbe o prepovedi diskriminacije; enaki obravnavi glede na spol; delovnem času; odmorih in počitkih; posebnem
varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti; odškodninski odgovornosti.
Tako delodajalci kot dijaki in študentje so zavezani k spoštovanju določb na področju varnosti in zdravja pri delu. Dijake in
študente ni treba napotovati na predhodni zdravstveni pregled na tistih delovnih mestih, kjer ni posebnih tveganj in delavcem
ne grozi nevarnost za zdravje, saj zadošča zdravniško potrdilo, ki ga dijaki in študentje pridobijo na podlagi opravljenega pregleda
v programu preventivnega zdravstvenega varstva dijakov in študentov, pod pogojem, da od zadnjega tovrstnega pregleda ni
minilo več kot pet let.
Plačilo za delo
Dijaki in študentje so za opravljeno delo upravičeni do plačila za delo skladno z višino dogovorjene bruto urne postavke. Ta
glede na »Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del« ne sme biti nižja od
4,73 evra. Izplačilo je odvisno od dejanskega števila opravljenih ur dela ob upoštevanju Zakona o delovnih razmerjih glede
delovnega časa pa tudi dejstva, da je opravljanje dela začasne in občasne narave. Začasno in občasno delo dijakov in študentov
po Zakonu o dohodnini ne spada med dohodke iz zaposlitve, temveč med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, zato
delodajalec dijaku in študentu ni dolžan posebej povrniti stroškov prevoza in prehrane med delom, lahko pa navedene stroške
všteje v bruto urno postavko.
Delodajalec je poleg plačila za delo od zneska na napotnici dolžan plačati tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, koncesijsko dajatev ter dodatno
koncesijsko dajatev. Navedene prispevke in dajatve obračuna in odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in
študentov.
Tudi dijaki in študentje so dolžni od zneska na napotnici plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nakazilo, ki
ga dijak prejme na transakcijski račun, je višina zneska na napotnici, zmanjšana za obvezne prispevke v višini 15,5 odstotka.

FURS spremlja prikrita zaposlovanja
(Vir: OZS, Tadeja Bučar)
FURS v okviru ciljno usmerjenih nadzorov na področju prispevkov za socialno varnost izvaja nadzore, pri katerih
se preverja pravilna davčna obravnava in ekonomska vsebina dohodka fizičnih oseb (odvisno / neodvisno
pogodbeno razmerje). Nadzori se opravljajo pri zavezancih, pri katerih je bilo zaznano, da zanje fizične osebe opravljajo dela
kot samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da pri izvajanju takšnega dela obstajajo elementi odvisnega
pogodbenega razmerja. Posebno pozornost namenjajo (in jo bodo tudi v prihodnje) tudi tujim IT podjetjem, saj so
na tem področju v zadnjem času zaznali povišano stopnjo tveganja morebitnega prikritega zaposlovanja.
Pri izvajanju tovrstnih nadzorov davčni organ presoja poslovne dogodke, to je pogodbe o poslovnem sodelovanju med
zavezancem in fizično osebo kot s.p. in na njihovi podlagi izvedena plačila, po njihovi vsebini in skladno z davčno zakonodajo.
Davčni organ je dolžan ugotoviti, ali gre dejansko za opravljanje samostojne dejavnosti ali gre za delo v okviru delovnega
razmerja. V primeru, da so pri nadzoru ugotovljeni elementi odvisnega pogodbenega razmerja (torej ne gre za opravljanje
samostojne dejavnosti), se velikokrat ugotavlja, da je bila sklenjena pogodba med zavezancem in fizično osebo kot s.p. le
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navidezen posel, pri katerem se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike. Po določilih tretjega odstavka 74. člena Zakona o
davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva
drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel.
To pomeni, da se v primeru ugotovitve, da gre za izogibanje ali zlorabo (npr. če se dohodek, ki bi moral biti izplačan kot plača,
zaposlenemu izplačuje na račun njegovega statusa s.p.), šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob
upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov (torej, da se dohodki, izplačani zaposlenemu
na njegov s.p., obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi pripadajočimi obveznostmi).
V tem primeru bi moral zavezanec plačilo, ki ga je izplačal fizični osebi na podlagi računa, ki ga je ta izstavila kot s.p., obravnavati
kot dohodek iz zaposlitve, torej kot bruto plačo, od katere bi moral obračunati prispevke za socialno varnost in akontacijo
dohodnine (pogodba o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in s.p.-jem je navidezen posel v smislu 74. člena ZDavP-2).
Če plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom, je v 397.
členu ZDavP-2 predvidena sankcija v višini od 800 do 30.000 EUR, odvisno od statusa in velikosti zavezanca.

Zaposlitev hrvaških državljanov po novem od julija brez delovnih dovoljenj
Omejitev dostopa na slovenski trg dela za hrvaške državljane s 1. julijem 2018 ni več, zato delovnih dovoljenj ne potrebujejo
več, kar pomeni, da so na slovenskem trgu dela v enakem položaju kot drugi državljani EU. Sprostitev administrativnih ovir bo
pozitivno vplivala na dejavnosti, v katerih kadra primanjkuje (vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, strugarji, orodjarji,
kuharji, elektroinštalaterji, steklarji, elektromehaniki, pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij ipd.), saj bo najbolj
razbremenilo težave majhnih in večjih obmejnih slovenskih podjetij, ki so na odpravo administrativnih ovir že dolgo željno
pričakovala.

Novosti pri uporabi osebnih transakcijskih računov za dejavnosti
(Vir: AJPES)
Dne 1. 7. 2018 se je pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (Ur. l. RS, št. 7/18, 9/18, v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki v šestem odstavku 192. člena določa, da imetniki
transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namen
javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotavljajo podatek, da se transakcijski
račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.
Tudi fizične osebe, ki transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti, morajo to sporočiti ponudnikom plačilnih
storitev, ki vodijo njihove račune. Skratka vsi, ki uporabljate osebni transakcijski račun tudi za dejavnost (sp-ji,
sobodajalci, kmetje..), morate (če to še niste storili do 1.7.2018) to sporočiti svoji banki, saj mora biti tak TRR
javno objavljen v Poslovnem registru Slovenije. V zvezi z navedenim so določene tudi kazenske določbe za prekršek s
plačilom globe med 500 do 5.000 EUR. Nadzor nad izvajanjem navedenih določb je v pristojnosti FURS.

Nadzor FURSa na javnih prireditvah
(Vir: FURS)
Organizatorji prireditev naj pravočasno zagotovijo pogoje za izdajo računov ter poskrbijo za pravilno izpolnjevanje davčnih
obveznosti. Finančna uprava RS bo tudi v letošnjem letu izvajala ciljne poostrene nadzore v okviru različnih javnih prireditev
(koncerti, sejmi, festivali, srečanja, veselice, tabori, shodi, ipd.), saj pri teh obstajajo večja tveganja za kršitve dela in
zaposlovanja na črno in kršitve izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na
pravilnost izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, hkrati pa se bo preverjalo tudi spoštovanje
drugih predpisov iz pristojnosti Finančne uprave RS. V okviru nadzora lahko uradne osebe Finančne uprave RS v primeru
ugotovljenih hujših kršitev zakona ali drugega predpisa, do odprave nepravilnosti z odločbo prepovejo opravljanje dejavnosti
(koncert, sejem, veselico,…) ter hkrati zapečatijo poslovne prostore. V letu 2017 je takšen ukrep bil uporabljen v 75 primerih.

Uporaba slovenskega jezika v gostinstvu in turizmu
(VIR: TIRS)
S strani Tržnega inšpektorata smo prejeli pojasnilo glede uporabe slovenskega jezika v gostinstvu in turizmu. V njem glavna
tržna inšpektorica pojasnjuje, da se v času glavne turistične sezone poveča število prijav državljanov, ki jih motijo napisi in
ponudba v tujih jezikih.
V želji, da bi poslovni subjekti svojo ponudbo čimbolj približali tujcem, le-ti uporabljajo tuje izraze, pri tem pa pozabljajo, da
morajo biti vsi napisi v prvi vrsti v slovenskem jeziku in nato poleg tega v tujem jeziku (kar veleva tudi slovenska zakonodaja).
Uporaba tujega jezika tako pri oglaševanju in poslovanju s potrošniki ni prepovedana, vendar pod pogojem, da
podjetja ob tem uporabljajo tudi slovenski jezik, pri čemer besedilo v tujem jeziku ne sme biti bolj poudarjeno
od besedila v slovenskem jeziku.
Ker je Tržni inšpektorat nadzorni organ in mora prijave in kršitve tudi ustrezno obravnavati, so nam poslali letak, kjer je povzeta
zakonodaja iz tega področja in ga v celoti (skupaj s prejetim dopisom) objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si.
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SPODBUDE DELODAJALCEM
Dodatni javni razpis za
spodbud
delodajalcem
praktičnega usposabljanja
izobraževalnih programih
izobrazbe v šolskih oziroma
2015/2016 in 2016/2017

sofinanciranje
za
izvajanje
z delom po
za pridobitev
študijskih letih

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega
usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih
za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo
sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o
praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma
študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v
zadnjem letniku.
Rok za oddajo vlog je 31. 07.2018.
Način oddaje vloge: Soprijavitelja na javni razpis sta tako
ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo
dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v
svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v kateri
je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem
oziroma študijskem letu 2015/2016 ali 2016/2017.
Dodatne informacije: Več o razpisu na strani Javnega,
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS (www.sklad-kadri.si). Za dodatne informacije se
obrnite na šolo, ki je je dijak oz. študent obiskoval!

Subvencije za zaposlitev vključenih v Učne
delavnice
Ministrstvo za delo je 15. junija 2018 objavilo javno povabilo
za subvencionirano zaposlovanje oseb, ki so zaključile
praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Za leti
2018 in 2019 je na voljo tri milijone evrov.
Prijave so možne od 22. junija do porabe sredstev, a najdlje
do 27. decembra 2019. Subvencija za šestmesečno
zaposlitev znaša 4000 evrov, za 12-mesečno pa 8000 evrov.
Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj šest
mesecev za polni delovni čas oz. za krajši delovni čas v
skladu z odločbo o invalidnosti. Delodajalci, ki bodo podaljšali
ali ohranili zaposlitev za najmanj šest mesecev brez
prekinitve, bodo upravičeni do druge subvencije za
zaposlitev v enaki višini, vendar za isto osebo skupno največ
8000 evrov.
Program Učne delavnice je namenjen vključitvi najbolj
ranljivih in najtežje zaposljivih skupin brezposelnih na trg
dela. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so
pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni
register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih
treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse
druge pogoje.
Dodatne informacije o razpisu: Zavod RS za
zaposlovanje
(www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude)

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

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
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.
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JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE MALEGA
GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM
V okviru Kreditne sheme v katero svoja finančna sredstva
združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane,
Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka je odprt nov javni razpis za
dolgoročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo
podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že
omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa
dodeljujejo za obdobje do 10 let po obrestni meri 6-mesečni
EURIBOR + 1,95%.
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 po novem
pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za
kratkoročne kredite. Ti so namenjeni financiranju
tekočega poslovanja. Po novem jih je moč dobiti do vrednosti
50.000 EUR za obdobje do enega leta po obrestni meri
1,8%, nominalno.
Podrobnejše informacije: Razvojna agencija
Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

Sora,








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 28.
septembra 2018!
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina
Železniki (Valerija Štibelj, tel. 500 00 23) ali spletna stran
občine.

JAVNI RAZPIS OBČINE GORENJA VASPOLJANE
Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v
proračunu občine Gorenja vas-Poljane zagotovljenih 34.000
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 2018!
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
Občina Gorenja vas-Poljane (Nataša Kopač, tel. 51 83 114)
ali spletna stran občine.

JAVNI RAZPIS OBČINE ŽELEZNIKI

AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI

Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, predmet
javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva
(subvencije) v letu 2018. Višina razpisanih sredstev znaša
23.695,00 EUR.

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali
nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled
aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in
posameznike. Pregled s povezavami na razpise objavljamo
na spletni strani naše zbornice: www.ooz-skofjaloka.si.
Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se
hitro približujejo!

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
 Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite

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
Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek
plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec.
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR
Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja
dejavnosti v mesecu.)
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TABELE PRISPEVKOV

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.
Tiskarna Primožič d.o.o.: naklada 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov
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