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NOVELA OBRTNEGA ZAKONA POTRJENA 
 
Na 12. redni seji Državnega zbora RS so poslanci potrdili novelo Obrtnega zakona, s katerim so uzakonili prostovoljno 
članstvo v OZS. Spremembe zakona še niso bile objavljene v Uradnem listu RS in zato še ne veljajo. Objavljene bodo 
predvidoma v naslednjih dneh, veljati pa bodo začele 15 dni po objavi. 
Prehodne in končne določbe določajo, da bo izstop članov možen po 6 mesecih od uveljavitve zakona, kar pomeni, da bo 
izstop možen predvidoma sredi oktobra 2013.  
 
Vse do zaključka prehodnega obdobja obveznost plačevanja članskega prispevka ostaja. 
 
 
 
Ogled gledališke predstave - komedije: »ZADEVA: JAGER« (petek, 19. april, ob 20. uri) 

 
 

V teh časih je vsak razlog za smeh dobrodošel, zato bomo v sodelovanju z žirovskimi 
gledališčniki organizirali brezplačen ogled gledališke predstave – komedije z naslovom  

 
»ZADEVA: JAGER.« 

 
Predstava bo potekala v petek, 19. aprila 2013, s pričetkom ob 20. uri v dvorani 

Svoboda v Žireh. 
 
 

Vsebina predstave:  
Osrednji lik zgodbe je matičar, uradnik petdesetih let, srečno ločen moški. Z 19 letnim sinom si delita stanovanje in 
uživata življenje vsak po svoje, brez ovir. Kot matičar, ki poroča pare, se večkrat znajde v precepu s tolmačenjem 
zakonov. Sam pravi, da je zakon mrtva veja na drevesu današnje družbe. Novoporočenci pa ga imajo za nekakšnega 
portirja, ki jim odpira vrata v nebesa na zemlji. In kaj bo iz srečnih parov? Najti pravega partnerja je tako, kot bi zadel 
sedmico na lotu. Nič ni slabšega kot je zakon – kaj boljšega pa tudi še nismo iznašli. 
 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Prejeli jih boste ob prijavi v Informacijski 
pisarni naše zbornice. Število sedežev je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo! 
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VABILA 
 
Predavanje: NOVOSTI IZ DELOVNOPRAVNE 
ZAKONODAJE (ponedeljek, 15. april 2013, ob 16. uri) 
 
Državni zbor je 5. 3. 2013 sprejel novi Zakon o delovnih 
razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju trga dela.  
 
Oba zakona sta del celovite reforme trga dela, katere namen je 
vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev 
in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. 
Oba zakona močno vplivata na poslovanje obrtnikov in 
podjetnikov, zato je poznavanje njune ureditve še kako 
pomembno.  
 
Zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 21/2013 dne 
13. marca, pričela pa bosta veljati 30. dan po objavi. Na 
predavanju, ki ga bomo izvedli v sodelovanju z Združenjem 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije v ponedeljek, 15. 
aprila 2013, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1, se boste seznanili s spremembami in njihovo 
uporabo v praksi.  
 
Predavanje bo trajalo približno štiri akademske ure in bo 
obsegalo: 
- novosti pri zaposlovanju, 
- spremembe pogodbe o zaposlitvi, 
- prožnost zaposlovanja in notranja prožnost, 
- spremembe postopkov pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
- odpovedni roki, 
- novosti pri vročanju, 
- začasno in občasno delo upokojencev, 
- pravice zavarovanja za brezposelnost, 
- ter ostale novosti. 
 
Predavanje bosta izvajala Igor Antauer, generalni sekretar 
ZDOPS ali Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec-
pravnik. Oba sta sodelovala v delodajalski pogajalski skupini 
pri reformi trga dela.  
Kotizacija za udeležbo na predavanju znaša 120 EUR (z 
vključenim DDV). Stroške udeležbe članom s 
poravnano članarino v celoti krije OOZ Škofja Loka.  
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do petka, 
12.4.2013. 
 
 
Prvo srečanje lesostrugarjev: UMETNOST STRUŽENJA 
LESA (Visoko pri Poljanah, 20. april 2013) 
 
Na Visokem pri Poljanah se bodo v okviru čezmejnega 
sodelovanja v projektu DUO Kunsthandwerk v soboto, 20. 
aprila 2013, srečali strugarji s slovenskega in čezmejnega 
območja. Na pobudo strugarja Stanislava Lamovška iz Dolenčic 
bo Rokodelski center Škofja Loka organiziral 1. srečanje 
lesostrugarjev na Slovenskem.  
 
Mojstri iz Slovenije, Avstrije in Italije bodo na Visokem pod 
kozolcem prikazali različne tehnike struženja in izdelave 
struženih izdelkov z željo, da pokažejo širši javnosti 
UMETNOST STRUŽENJA LESA. Med 10. in 18. uro se bo 
tako predstavilo kar dvanajst strugarjev s prikazi struženja in 
razstavljenimi izdelki. 
Na Visokem bo poleg osrednjega dogodka tudi vrsta zanimivih 
aktivnosti. Tako se bo predstavila Srednja šola za lesarstvo 
Škofja Loka z različnimi vrstami lesa in svojim šolskim 

programom, na stojnicah bodo sodelovali  rokodelci - člani 
Sekcije za domačo in umetnostno obrti pri OOZ Škofja Loka, 
ZAVOD O pa bo poskrbel za interaktivni prenos struženja na 
platno – predvajanega  v Tavčarjevem dvorcu.  
 
Lesostrugarji bodo sodelovali tudi na okrogli mizi, kjer si bodo 
izmenjali svoje bogate izkušnje ter celoten dan zabeležili s 
simbolično zasaditvijo drevesa.  
 
Na Visokem si boste lahko ogledali tudi obsežno fotografsko 
razstavo fotografij rokodelskih izdelkov iz Slovenj Gradca, 
Avstrijske Koroške, Obstoljeskega in Kozjanskega ter 
Škofjeloškega območja. Celotno dogajanje na Visokem bodo 
popestrili tudi ROVTARJI  s “kolesarjenjem po starem” ter 
glasba dua BAKALINA. 
 
Sam dogodek bodo spremljale tudi spremljevalne štiri razstave, 
in sicer bo aprila 2013 v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 
na ogled razstava mojstrskih struženih del Stanislava 
Lamovška, v Šentjanžu v Rožu na avstrijskem Koroškem že 
poteka razstava mojstrov iz čezmejnega območja, v Sokolskem 
domu v Škofji Loki in v Štefanovi hiši v Poljanah pa bodo na 
ogled stružene krogle iz bogate zbirke različnih vrst lesa 
Antona Suhadolca.  Vabljeni k ogledu dogodka! 
 
 
TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 
2013 (25. maj - 1. junij 2013) 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora 
d.o.o. in finančni podpori občin v času od 25. maja do 1. junija 
2013 ponovno pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo 
zvrstili v okviru že 7. Tedna obrti in podjetništva na 
Loškem - TOP 2013.  
Osrednji dogodek ter hkrati tudi zaključek tedna bo  
PODJETNIŠKA TRŽNICA, ki bo organizirana v soboto, 1. 
junija, od 8. do 12. ure.  Takrat bo na Mestnem trgu v Škofji 
Loki zelo pestro. Na tržnici se bodo na stojnicah predstavili s 
svojimi izdelki in storitvami lokalni podjetniki in obrtniki, dijaki 
Srednje šole za lesarstvo in Srednje šole za strojništvo, 
posamezne podporne institucije ter strokovne sekcije pri OOZ 
Škofja Loka.  
Na tržnici bodo potekali praktični prikazi domače in 
umetnostne obrti ter kulturni in zabavni glasbeni program. 
OOZ Škofja Loka bo trem najkreativnejšim dijakom Srednje 
šole za lesarstvo in Srednje šole za strojništvo izročila denarne 
nagrade v skupni neto vrednosti 2.000 evrov.  
 
VABIMO VAS, DA SE NA PODJETNIŠKI TRŽNICI 
PREDSTAVITE TUDI VI! 
Na brezplačni stojnici lahko sodelujete s prodajo svojih 
izdelkov in storitev ali s predstavitvijo svoje dejavnosti. Svojo 
predstavitev lahko popestrite tudi s praktičnim prikazom 
izdelave posameznih izdelkov (izdelavo v živo), kar je za 
obiskovalce še posebej zanimivo.  
Pravico prijave za sodelovanje na tržnici imajo podjetja in 
samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju občin 
Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Število 
stojnic je omejeno, upošteva se vrstni red prispelih prijav. 
Organizatorja si pridržujeta pravico do prostorske razporeditve 
stojnic.  
Prijave sprejemamo na OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60 200) in 
Razvojni agenciji Sora (tel. 04 50 60 223) najpozneje do srede, 
15. maja 2013, na osnovi izpolnjene prijavnice, ki je objavljena 
na spletni strani naše  zbornice (www.ooz-skofjaloka.si). 
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MOŽNOST SKUPINSKE PREDSTAVITVE NA SEJMU V 
CELOVCU 
 
Se želite predstaviti tudi izven Slovenije? Se bojite previsokih 
stroškov samostojnega nastopa? OOZ Jesenice pripravlja 
skupinski nastop na JESENSKEM SEJMU v Celovcu – 
Mednarodnem sejmu za gradnjo, stanovanje, opremo hiše, 
modo, kulinariko in kmetijstvo. Sejem bo potekal od 11. do 15. 
septembra 2013. 
Cene za sodelovanje so ugodne in znašajo za člane 
gorenjskih območnih obrtno-podjetniških zbornic 300 € 
za 3 m2 (kar pomeni 1 m2 neto + 2 m2 pohodne površine), 
400 € za 4 m2 in 600 € za 6 m2. V cenah ni vključen DDV. Na 
sejmu bo dovoljena tudi prodaja! 
V kolikor vas zanima predstavitev, nam to čim prej 
sporočite na telefon 04 50 60 200 oz. najkasneje do 
ponedeljka, 8. aprila, do 9. ure.  
 
 
SODELUJTE NA 7. SLOVENSKIH KLEKLJARSKIH 
DNEVIH V ŽIREH 
 
Konec aprila se bodo v Žireh že sedmič odvijali Slovenski 
klekljarski dnevi, ki jih z enako vnemo, kot že tolikokrat 
doslej, pripravlja Klekljarsko društvo Cvetke v sodelovanju z 
Občino Žiri.  
Poleg razstav klekljanih izdelkov na več lokacijah so pripravili 
tudi bogat spremljevalni program. Ta bo najbolj pester v 
soboto, 27. aprila in v nedeljo, 28. aprila, ko se bodo odvijala 
tekmovanja v klekljanju, likovna kolonija, veliki vojaški 
spektakel ''Bitka na Rupnikovi liniji'', srečanje starodobnih vozil 
- starodobnikov.  
Odločili so se, da na oba dneva organizirajo tudi tržnico za 
prodajo različnih izdelkov domače in umetnostne obrti, zato 
vas vabijo, da se prireditve udeležite s svojo ponudbo. 
Stojnice bodo razvrščene v centru Žirov pred Zadružnim 
domom. Možen je najem njihovih stojnic ali postavitev lastne. 
Glede na značaj prireditve pričakujejo ponudbo izdelkov 
domačega porekla, domače in umetnostne obrti, izdelkov s 
kmetij, domačih kakovostnih izdelkov, ekoloških oziroma 
drugače certificiranih izdelkov. 
Če ste zainteresirani za prodajo na stojnicah v okviru 
prireditve, sporočite svojo predhodno prijavo. Prijavnico je 

potrebno posredovati najmanj 4 delovne dni pred predvidenim 
datumom prireditve po e-pošti na naslov 
olga.voncina@obcina.ziri.si ali po običajni pošti na naslov 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. Občina nudi tudi vse 
ostale informacije. 
 
 
Ugodnost za člane OOZ Škofja Loka!!! 
 
OOZ Škofja Loka v skladu s sprejetim sklepom 1. seje 
Upravnega odbora z dne 14.12.2010 v okviru ukrepov za  
spodbujanje razstavljanja na sejmih, svojim članom 
sofinancira del stroškov. 
V primerih individualne predstavitve člana na specializiranem 
sejmu, za katerega se odloči sam, mu OOZ Škofja Loka 
sofinancira polovico stroškov oz. maksimalno 300 EUR pod 
določenimi pogoji: slika z oznako oz. napisom »Član 
OOZ Škofja Loka (napis lahko dobite v pisarni zbornice) 
in poravnana članarina. Sredstva za sofinanciranje se 
črpajo iz sredstev, ki jih zbornica pridobiva na trgu. 
 
Dodatna pojasnila o pogojih in možnosti koriščenja sredstev, 
nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200. 
 
 
 
IZKORISTITE MOŽNOST PREDSTAVITVE V ČASOPISU 
UTRIP 
V uredništvu Loškega utripa so se odločili, da vam v mesecu 
maju ponudijo zelo ugodno možnost predstavitve s PR 
člankom. Velikost PR članka je ½ strani, redna cena znaša 384 
EUR + ddv. Ker pa bi radi, da vas in vašo dejavnost bolje 
spoznajo tudi njihovi bralci, vam ponujajo kar 40% popust 
na PR članek. Izid majske številke bo v soboto 4.5.2013, rok 
oddaje materiala je torek, 23.4.2013. 
Časopis Loški utrip je po raziskavah javnega mnenja najbolj 
bran časopis na področju Škofje Loke in njene okolice prav 
zaradi zanimivih lokalnih novic, kar nedvomno pripomore tudi k 
boljši vidnosti sporočil njihovih oglaševalcev. 
Za vse dodatne informacije in naročilo članka pokličite Katjo 
Zupanc, tel. 04/51 55 889, e-mail: katja@freising.si 

 
IZOBRAŽEVANJE 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije.  
Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako 
leto v trajanju najmanj 7 ur.  
Letos bomo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije pripravili: 
- 4. sklop (po programu usposabljanja iz leta 2013): v 

soboto, 18. maja 2013, s pričetkom ob 9. uri do 
predvidoma 15. ure ter 

- 3. sklop (po programu usposabljanja iz leta 2012): v 
soboto, 25. maja 2013, s pričetkom ob 9. uri do 
predvidoma 15. ure  

 
Strošek posameznega usposabljanja: 
- za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo 

(vključen DDV),  

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

- za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
 
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  telefon 
04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net. Število 
udeležencev na posameznem usposabljanju je omejeno! Rok 
za prijavo je 6.5.2013. 
 
Delavnica: KAKO PRAVILNO OBLIKOVATI POGODBENI 
ODNOS? 
 
Rutinski pristopi pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto 
pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb, ki jih nato 
morajo reševati pravniki. Da se boste v poslovnih pogajanjih in 
dogovarjanjih za posamezne posle in pri izpolnjevanju pogodb 
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pravilno odločali in izognili možnim zapletom, ki lahko 
nastanejo pri tem, vas Razvojna agencija Sora vljudno vabi na 
delavnico z naslovom »Kako pravilno oblikovati pogodbeni 
odnos?«, ki bo v sredo, 17. aprila, od 13.00 do 16.15 v 
veliki sejni sobi na UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2.    
 
Na seminarju boste spoznali: 
- kateri so najpogostejši nesporazumi in pasti sklepanja 

pogodb, 
- na kaj je potrebno biti pozoren že v postopku sklepanja in 

kaj je pri tem pomembno, 
- kakšen je pomen posameznih pogodbenih klavzul ter 
- kako ravnati, ko se soočite s problemi izpolnjevanja 

pogodbe. 
Udeleženci boste spoznali praktične primere iz poslovne 
prakse, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne 
težave in izkušnje. 
Izobraževanje je namenjeno samostojnim podjetnikom, 
direktorjem manjših podjetij, komercialistom in nabavnikom, 
strokovnjakom, ki so odgovorni za komercialno sklenitev in 
izpeljavo posla, vodjem projektov, poslovnim sekretarjem, 
računovodjem in vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo 
s sklepanjem poslov in izvrševanjem pogodb.  
 
Vaša investicija v novo znanje je 30 EUR (z vključenim DDV). 
Razliko do polne cene delavnice krijejo občine Škofja Loka, 
Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Kotizacijo nakažite na 
poslovni račun Razvojna agencija Sora, d.o.o., NLB d.d. 02024-
0089035580 sklic ____ (vaša ID za DDV) najkasneje pet dni 
pred delavnico. Pogoji odjave z delavnice: www.ra-sora.si.  

V vaši družbi bo odvetnik Bojan Pečenko, univ. dipl. prav. 
z dolgoletnimi praktičnimi, strokovnimi in predavateljskimi 
izkušnjami. Deluje predvsem na področjih gospodarskega, 
korporacijskega in finančnega prava in je kot pravni 
strokovnjak sodeloval tudi pri številnih zakonodajnih in 
odmevnih gospodarskih projektih.  
Prijave in dodatne informacije so vam na voljo na Razvojni 
agenciji Sora, www.ra-sora.si, na tel. št. 04 50 60 223 ali e-
mailu: julija.primozic@ra-sora.si. Prijave sprejemajo do petka, 
12. aprila 2013 oz. do zasedbe prostih mest. Pri prijavi 
navedite točen naziv in naslov podjetja, vaš ime in priimek in 
e-naslov! Število mest je omejeno, zato s prijavami pohitite! 
 
BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZA MLADE TER BODOČE 
PODJETNIKE 
 
Za vse, ki razmišljate, da bi postali podjetniki, pa ne veste kako 
do ideje oz. ne veste ali je vaša ideja tudi poslovna priložnost v 
lokalnem okolju, bo Razvojna agencija Sora  v aprilu in maju 
organizirala sklop delavnic, ki so jih poimenovali mala šola 
podjetništva Start up. Delavnice bodo še posebej namenjene 
predvsem mladim – študentom, brezposelnim osebam in 
iskalcem zaposlitve, ki vidijo svojo priložnost tudi v 
podjetništvu.  
Spoznali boste različne podjetniške vsebine (poslovne 
priložnosti, poslovni načrt, trženje, ustanavljanje podjetja, 
osnove računovodstva, komunikacija, uspešna predstavitev in 
javno nastopanje).  
Natančen program posameznih delavnic in termini so objavljeni 
na spletni strani Razvojne agencije Sora (www.ra-sora.si).

 

 
 
 
 
 
 
 
OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA  - PRIČELA SE JE 2. FAZA PROJEKTA! 
 
V okviru projekta »Okusi loškega podeželja«, ki ga izvaja 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka v 
sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, Društvom za podeželje 
Resje in Kmetijsko gozdarsko zadrugo Škofja Loka, se je 
pričela izvajati druga faza aktivnosti.  
 
Cilj projekta je iz lokalno pridelanih surovin pripraviti in 
ponuditi gostom jedi, ki so značilne za škofjeloško območje, 
razviti nove gostinske produkte ter promovirati kulinarične 
dobrote loškega podeželja. 
 
O izvajanju projekta smo vas redno seznanjali z našim glasilom 
Informator ter na naših sestankih Sekcije gostincev, zato 
verjamemo, da ste z njegovo vsebino že dokaj dobro 
seznanjeni. V nadaljevanju projekta pa moramo pristopiti od 
besed k dejanjem.  
Tako bomo najprej pričeli z izobraževalnimi delavnicami, na 
katerih se boste lahko vi in vaše osebje usposobili za pripravo 
in stiliranje jedi. Nabor jedi, ki jih boste lahko vključili v 
svojo ponudbo, bo pripravil kuharski mojster g. Andrej 
Goljat.  
Sledila bodo tudi izobraževanja na temo predstavitve in 
ponujanja jedi gostom, poskrbljeno bo za promocijo gostinskih 

lokalov, za fotografiranje jedi, zunanje ter notranje ureditve 
gostinskih lokalov, oblikovanje jedilnih listov...  
 
Jedilniki bodo oblikovani iz lokalno pridelanih surovin. Uporabili 
boste lahko lastno pridelane surovine ali take, ki jih že sedaj 
kupujete od lokalnih pridelovalcev. V veliko pomoč pri nabavi 
pa vam bo lahko tudi Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja 
Loka, ki vzpostavlja poseben distribucijski center na Trati v 
Škofji Loki. Nakup surovin preko Kmetijsko gozdarske zadruge 
Škofja Loka, ki je sicer partner v projektu, ni pogoj, da se 
vključite v naš projekt, temveč vam zadruga lahko le olajša 
naročanje in dobavo lokalno pridelanih surovin.  
V fazi zaključka je izbira ponudnika za oblikovanje  celostne 
grafične podobe, ki se bo uporabljala pri vseh promocijskih 
materialih in aktivnostih, izdan bo skupni promocijski 
večjezikovni katalog tipičnih jedi loškega podeželja, v njem pa 
bodo predstavljeni gostinski ponudniki, kjer se bo te jedi 
dobilo.  
 
Posebna pozornost bo namenjena predstavitvam in 
degustacijam jedi na sejmih in promocijskih dogodkih. Za ta 
namen se bo oblikoval in nabavil tudi prilagodljiv razstavni 
material, ki bo odražal značilnosti loškega podeželja in bo 
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popestril razstavni prostor. Prve predstavitve bodo potekale že 
v okviru Podjetniške tržnice in Historiala v Škofji Loki, 
predvidene pa so še na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju 
in po občinah. 
Zaradi visokega finančnega vložka in zalaganja sredstev s 
strani naše zbornice, moramo z vsemi vključenimi gostinskimi 

lokali skleniti ustrezne pogodbe. V kolikor se še vedno 
želite vključiti v projekt, nam to čim prej sporočite, da 
vam pošljemo v podpis ustrezno pogodbo. S 
sklepanjem pogodb bomo končali 15.4.2013.  
Vse gostinske lokale, ki boste podpisali pogodbo, bomo vključili 
v nadaljnje aktivnosti. 

 
 
LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM (Gospodarsko razstavišče, 17.-20.4.2013) 
 
Vabimo vas, da si sejem ogledate, saj bo najširšemu krogu 
obiskovalcev predstavljal in ponujal proizvode ter storitve 
obrtnikov in podjetnikov pri nas. Na njem pa bo tudi: 
- Razstava vrhunskih izdelkov domače in umetnostne obrti 

(razstava nagrajencev Zlata vitica in znaka Rokodelstvo-
Art&Craft-Slovenija). 

- Ulica obrti: spoznajte zanimive poklice v obrti! Opazujte 
demonstracije posameznih poklicev, ki ponujajo številne 
kreativne možnosti in zagotovljeno eksistenčno pot. 

- Forum obrti in podjetništva 
- 10. Nanotehnološki dan 
- Brezplačno energetsko svetovanje za gospodinjstva 
- Brezplačno svetovanje Svetovalnega centra OZS 
Na sejmu bodo sodelovali tudi naši člani, in sicer tako na 
skupnem razstavnem prostoru v okviru OOZ Škofja Loka kot 
tudi individualno. Vabimo vas, da si sejem ogledate! 

 
11. FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA  
(sreda, 17.4.2013, ob 11. uri) 
 
V času gospodarske in finančne krize je še toliko bolj 
pomembno, da se postavijo prioritete razvoja gospodarstva ter 
da se aktivira vse dejavnike za oživitev gospodarstva. Ustvariti 
je potrebno boljše poslovno okolje z zmanjševanjem 
administrativnih bremen in z večjim dostopom do financiranja. 
Pot do ciljev, med katerimi so dvig konkurenčnosti, nova 
delovna mesta, prijazno poslovno okolje, zlasti za obrtnike, 
mikro, mala in srednja podjetja, lahko pokažejo le obrtniki 
oziroma podjetniki sami, ki se vsakodnevno soočajo s 
tovrstnimi težavami. 
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012 so ostale v 78 % 
nerealizirane (81 od 104 zahtev). Realiziranih ali delno 

realiziranih je bilo le 16 zahtev, v postopku reševanja jih je še 
7 (vključno do 3.1.2013). 
Na Forumu obrti in podjetništva, ki bo potekal v okviru 3. 
Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v sredo, 17. 
aprila 2013, ob 11. uri, bomo resornim ministrom, 
poslancem Državnega zbora RS, državnim svetnikom, 
slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu in 
zainteresirani strokovni javnosti predstavili naše zahteve. 
  
Pri oblikovanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2013 so 
s svojimi sugestijami in predlogi sodelovali člani OZS, 
svetovalci, sekretarji sekcij ter območne obrtno-podjetniške 
zbornice. 
Letošnje zahteve so objavljene na spletnem naslovu OZS 
(http://www.ozs.si) v rubriki »O zbornici« - zastopanje in 
zakonodaja. 

 
ZBOR CESTNIH PREVOZNIKOV 
(sobota, 20.4.2013, ob 10. uri) 
 
Sekcija za promet pri OZS sklicuje Zbor cestnih prevoznikov, ki 
bo v soboto 20. aprila 2013, ob 10. uri v sejni dvorani 
Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (Dunajska 
cesta 18).  
Na zboru bodo cestni prevozniki blaga in potnikov predstavili 
najbolj perečo problematiko v dejavnosti ter zahtevali 
dokončno razrešitev vprašanj, ki ovirajo njihovo delovanje. 
Na tem zboru se bodo tudi dogovorili o svojih nadaljnjih 
korakih, če se problematika ne bo razrešila. 
Kot priprava na zbor bo 12.04.2013 ob 10. uri na OZS tudi seja 
Skupščine Sekcije za promet pri OZS. 

 
 

JAVNI RAZPISI IN POSLOVNA SREČANJA  
 
Tokrat vas bi najprej želeli opozoriti na razpise Slovenskega 
podjetniškega sklada. 
 
15. marca je Sklad v Uradnem listu in na svoji spletni strani 
objavil Javni razpis GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE 
KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE.  
 
Gre za razpis, ki ga poznamo že več let, med obrtniki in 
podjetniki pa je bilo zanj vedno precej zanimanja. Razpis je 
zanimiv predvsem za vse, ki ste v fazi najemanja kreditov za 
investicije ali pa potrebujete kredit za obratna sredstva. Razpis 
se od lanskega skorajda ne razlikuje - obrestna mera za 
najetje kredita je enaka kot lani, in sicer: 6 mesečni EURIBOR 
+ 1,95%.  
Upravičeni stroški za najetje kredita so ponovno materialne 
investicije, kot je tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali 
nakup objektov, nematerialne investicije (npr. prenos 
tehnologij, nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in 
nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (če 

gre za nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promocij, 
plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja, itd).  
Rokov za predložitev vlog je več, prvi pa je že 10. aprila.  
 
Sklad je objavil tudi  JAVNI RAZPIS SUBVENCIJ ZA 
ZAGON PODJETIJ Z OZNAKO P2A 2013.  
 
Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo so  namenjena spodbujanju 
ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s 
potencialom hitre rasti in razvoja. 
Namen razpisa je spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. 
Pričakovan rezultat razpisa je ustvarjanje novih inovativno 
naravnanih podjetij s potencialom rasti, komercializacije novih 
proizvodov in storitev. 
Z razpisom Slovenski podjetniški sklad podpira skupino 
perspektivnih podjetij, ki se nahajajo v najbolj občutljivi 
razvojni fazi.  
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Še posebej je razpis namenjen podjetjem, za katere je značilna 
visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in 
ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na 
zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Rok za oddajo vlog 
je 6. maj. 
Več o obeh razpisih najdete na spletni strani Podjetniškega 
sklada (http://www.podjetniskisklad.si/). 
 
POSLOVNO SREČANJE S PODROČJA ENERGETSKO 
UČINKOVITIH GRADENJ  

Obveščamo vas, da Gospodarska zbornica iz Vidma organizira 
poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov s področja 
energetsko učinkovitih gradenj, ki bo potekalo v petek, 17. 
maja 2013, v konferenčnih prostorih sejmišča v Vidmu v 
Italiji. Poslovno srečanje bo potekalo v okviru Evropske 
podjetniške mreže EEN, katere članica je tudi OZS, zato je 
udeležba na srečanju za naše člane brezplačna. Rok za prijavo 
je 20. april 2013! Več informacij o srečanju najdete na spletni 
strani (http://www.b2match.eu/energy-efficient-buildings/ 
pages/home), kjer opravite tudi registracijo za sodelovanje. 

 
 

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. 
in Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,0% oziroma 1,9%. 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 GB d.d. Kranj. 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank in plačana članarina OOZ Škofja Loka 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. 
1. Obrestna mera 1,90%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na 

podlagi 360 dni za leto in za dejanske 
dneve financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat 
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s 

kreditojemalcem (mesečno, kvartalno, 
polletno) 

dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
65,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,  
tel.: 04/ 5150- 430 

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na 
banko. Prostovoljni član lahko pridobi kratkoročni kredit po preteku vsaj 6-mesečnega članstva in rednega plačevanja 
članarine OOZ Škofja Loka. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati 
članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oz. članstva v OOZ Škofja Loka. Izkoristite ugodnost, 
ki vam jo nudi stanovska organizacija! 

 
 

Akcija: "ČLAN - ČLANU" 
Član – članu je akcija, 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! Spodaj navedene obratovalnice nudijo članom 
OOZ Škofja Loka posebne popuste: 
 

STUDIO DESIGN DEMŠAR d.o.o., Kamnitnik 18, Škofja Loka 
nudi 10% popust na marketinške materiale in profesionalno 
fotografijo. Info: 041 736 898, www.design-demsar.si, 
www.francdemsar.com 
RAČUNOVODSKI SERVIS ERIKA, Fužinska ul. 3, Škofja Loka 
(nad Deželno banko poleg mlekarne) nudi prve tri mesece 50% 
popusta na računovodske storitve. Info: 031 375 328, 
www.erika.si.  

KOZMETIČNO-MASAŽNI SALON RITMOLOKO, Kidričeva c. 75, 
Škofja Loka, 10 % popust na vse masaže (klasična in športna 
masaža, masaža hrbta, refleksna masaža, antistresna in 
anticelulitna masaža, kombinacija ThetaHealing svetovanja in 
masaže, masaža v dvoje in TUI-NA masaža. Info in prijave: 041 
710 310 ali info@ritmoloko.si, www.ritmoloko.si 
AM – BS inženiring, d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.:  051 
366 397 ali 040 543 340, ales@ab-okolje.si, nudi 10 % popusta 
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pri izdelavi in postavitvi rastlinskih čistilnih naprav,  sanacijah 
in vzdrževanju kanalizacijskih sistemov v poslovnih in 
stanovanjskih objektih, snemanju kanalizacijskih sistemov, 
odmašitvi zamašenih kanalizacijskih sistemov 
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 
10% popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično 
masažo, metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 
040/377-126 ali suzana@sankari.si 
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 
4a, Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko 
ali lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna) 
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10% 
popust na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 
867 149. 
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo 
nas. 164, Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. 
Info: 064 106 246. 
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust 
ob nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale 
storitve: okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, 
kontaktne leče ipd.  
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na 
storitev masaže telesa. Info: 051 313 734. 
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na 
urejanje nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info: 
040 293 321. 
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 
192, Škofja Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: 
www.fiziz.si, 040 814 313. 
AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas, 
10% popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369. 
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14, 
4223 Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-
468. 
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.: 
040/288-232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu 
tiskarskih storitev (offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega 
oblikovanja, dodelave tiskovin. 
MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2, 
Škofja Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih 

prostorov, notranje opreme, razne lesene embalaže, ostalih 
mizarskih storitvah ter vodenju poslovnih knjig. Info: 040/504-
172, www.kuhinje-strusnik.si 
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja 
vas, 10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 
ali www.fotografiranje.si 
TAPI MITJA JELENC s.p., Ojstri vrh 14, Železniki, 10% popust 
pri tapetniških storitvah. Tel.: 041/411-238 ali www.tapi.si 
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% 
popust pri izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20. 
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % 
popust pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981. 
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% 
popust od višine ene mesečne premije.  Enaki pogoji veljajo v 
primeru sklenitve življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi 
pokojninsko - rentni varčevalni načrt,  z možnostjo dodatnega 
nezgodnega zavarovanja v času plačevanja premije. Tel: 
04/515 42 50. 
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 
Gorenja vas, tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri 
popravilu elektromotorjev in hladilnih naprav. 
NEGA TELESA KRISTI KRISTINA ŠESEK s.p., Dolenja Dobrava 
4B, Gorenja vas, tel.:051/892-087, 10% popust pri storitvah 
nege telesa (masaže, parafinske obloge), manikure, geliranju, 
lakiranju in poslikavi nohtov  
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara  Loka 152, 4220 Škofja 
Loka, 10% popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so 
namenjene treningu v raznih športih. Dodatne informacije: 
www.tone-si.com, tel. 041/200-906.  
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127, 
Škofja Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398, 
041/638-017, nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega 
oblikovanja in računalniške priprave za tisk. 
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja 
vas-Reteče 7a, Šk. Loka, 5 % popusta pri vseh prevozih, tel. 
031/642-553. 
CVETLIČARNA FLORA ANICA PRALICA s.p., Spodnji trg 35, 
Škofja Loka, 10 % popust ob nakupu rezanega cvetja. 

 

 
FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA 
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS)  pošilja mesečno. Kriterije za članarino določa Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 
102/2007 z dne 9.11.2007).  
 
Na 12. redni seji Državnega zbora RS so poslanci potrdili novelo 
Obrtnega zakona, s katerim so uzakonili prostovoljno članstvo v 
OZS. Spremembe zakona še niso bile objavljene v Uradnem 
listu RS in zato še ne veljajo. Objavljene bodo predvidoma v 
naslednjih dneh, veljati pa bodo začele 15 dni po objavi. 
 
Prehodne in končne določbe določajo, da bo izstop članov 
možen po 6 mesecih od uveljavitve zakona, kar pomeni, da bo 
izstop možen predvidoma sredi oktobra 2013.  
 
Vse do zaključka prehodnega obdobja obveznost 
plačevanja članskega prispevka ostaja. Prav tako še 
vedno poteka izterjava neplačane članarine preko Carinskega in 
Davčnega urada RS. 
 

2. ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV 
ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne 
družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 
851,07 EUR (Ur. list RS, št. 12/2011). Obračune je potrebno 
oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za 
polni delovni od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 EUR. 
Povprečna mesečna plača v RS za januar 2013: 1.523,80 EUR. 
Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega 
prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
4. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od 1.4.2012 dalje znaša: 32,14 EUR. 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni za obdobje od 1.1.2013 dalje znaša 
4,55 EUR. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov 

Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec marec 2013: 
 

Do vključno 
9.156,72

Nad 9.156,72 
do vključno 
18.305,64

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

minimalna 
plača

60% povp. 
plače 

90% povp. 
plače 

120% povp. 
plače 

150% povp. 
plače

180% povp. 
plače 

210% povp. 
plače 

240% 
povp.plače 

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

Vrsta prispevka Stopnja
1. Prispevek za zdravst. zavarov. 
(skupaj) 13,45% 105,40 122,97 184,46 245,94 307,42 368,91 430,40 491,88
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 118,12 177,19 236,25 295,31 354,37 413,44 472,50
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,85 7,27 9,69 12,11 14,54 16,96 19,38
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 222,63 333,94 445,25 556,57 667,88 779,20 890,51
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 222,63 333,94 445,25 556,57 667,88 779,20 890,51
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,66 5,49 7,31 9,14 10,97 12,80 14,63
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,83 2,74 3,66 4,57 5,49 6,40 7,31
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,83 2,74 3,66 4,57 5,49 6,40 7,31

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 349,25 523,89 698,51 873,13 1.047,76 1.222,40 1.397,02

3.657,121.371,42 1.828,56 2.285,70783,66 914,28

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.742,84 3.199,98Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.523,80  EUR

 
 
KRATKA OBVESTILA IN ZANIMIVOSTI 
 
PROŠNJA ZA DONACIJO MANJŠE KOLIČINE 
ODPADNEGA MATERIALA 
V okviru čezmejnega natečaja Teaching Sustainability across 
Slovenia and Italy (TESSI) v Biotehniškem centru Naklo 
pripravljajo projekt z imenom »Ko odpadki zacvetijo«, s katerim 
želijo dijake spodbuditi k ponovni uporabi odpadnih materialov 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja.  
Prosijo obrtnike in podjetnike, da jim pomagate pri realizaciji 
projekta z donacijo manjše količine odpadnih materialov (npr. 
koščki blaga, usnja, dekorativnega papirja, odpadni gumbi, 
vrvice, pokvarjene zadrge....), ki jih ne potrebujete več oziroma 
bi jih v nasprotnem primeru zavrgli. Odpadni material so 
pripravljeni prevzeti v vaših prostorih. 
V kolikor ste pripravljeni donirati nekaj odpadnega materiala in 
za vsa morebitna vprašanja in pojasnila, so vam na voljo na 
telefonu 031/ 587 240 ali e-naslovu: zibert.ursa@gmail.com. 
 
ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA OOZ ŠKOFJA LOKA V 
NAJEM:  
Na zbornici oddamo v najem poslovni prostor v velikosti 64,10 
m2 po ceni 6,65 EUR/m2 (pritličje).  

Prostor je primeren za opravljanje storitvene ali trgovinske 
dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205. 
 
POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA KROVSKA DELA – 
podaljšali smo rok za oddajo ponudb (15.4.2013): 
Na zbornici bomo v letošnjem letu morali zamenjati strešno 
kritino na stavbi Centra storitvene obrti, Spodnji trg 2a. 
Natančnejši popis potrebnih del lahko interesentom pošljemo po 
elektronski pošti. Vaše ponudbe pričakujemo v zaprtih 
kuvertah z oznako »Ne odpiraj – ponudba!« na naslov 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, najkasneje 
do 15. aprila 2013. Dodatne informacije za pripravo ponudb 
dobite pri strokovni službi zbornice na telefon 04 50 60 205. 
 
NAJEM APARTMAJA 
OOZ Tržič daje v najem štiri-posteljni apartma v Termah Olimia 
– Vas Lipa, ki sicer ne vključuje kart za kopanje, je pa 
generalno prenovljen in opremljen. Cene vstopnic so za 
koristnike apartmaja 10% cenejše. Več informacij nudi OOZ 
Tržič (tel.: 031 365 842, e-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si 

 
 
 
PRIPRAVLJAMO: 
- Predavanje na temo pokojninske zakonodaje (maj 2013) 
- Teden obrti in podjetništva na Loškem (27.5.-1.6.2013) s Podjetniško tržnico na Mestnem trgu v Škofji Loki (1.6.2013) 


