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Javni razpisi Oddaja zahtevka za 
refundacijo 
boleznine  

Finančne obveznosti 

4 6 7 

VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO V 
FREISING (9.-11.9.2016)  
 
Na osnovi sklepa Upravnega odbora, bomo na OOZ Škofja Loka 
pripravili strokovno ekskurzijo, ki bo potekala od petka, 9. do 
nedelje, 11. septembra. Odpravili se bomo v FREISING, ki je s 
Škofjo Loko pobrateno mesto.  
 
Tam nas bodo sprejeli posamezni nemški obrtniki in podjetniki iz 
različnih dejavnosti, udeleženci pa bodo lahko spoznali možnosti 
sodelovanja in poslovanja z nemškimi podjetji. Med drugim pa 
bomo obiskali tudi: 
− Schloss Hohenkammer (http://www.schlosshohenkammer.de/) 
− 87. Freisinger Volksfest: gre za festival s pestrim programom, ki 

združuje bavarsko tradicijo, kulinarične dobrote, pivo in veliko 
glasbe (http://www.freising.de/leben-wohnen/volksfest-2016/ 

− Bräustüberl Weihenstephan: najstarejša pivovarna na svetu iz 
leta 1040 (http://www.braeustueberl-weihenstephan.de/en/) 

 
Stroške prevoza bo krila OOZ Škofja Loka, ostale stroške (nastanitev, prehrana) krijejo udeleženci sami! 
 
Rok za prijave: 17.8.2016 oz. do zasedbe prostih mest. Število udeležencev je omejeno! 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
O podrobnostih (uri odhoda, okvirnih stroških…) bomo prijavljene obvestili naknadno. 
 
 
49. MEDNARODNI SEJEM OBRTI IN PODJETNOSTI (MOS) 
 
49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS), bo letos 
potekal od torka, 13. do nedelje, 18.9.2016, na 
Celjskem sejmišču. Tudi letošnja sejemska predstavitev 
OZS bo potekala v dvorani L1, kjer bo predstavljeno 
delovanje in aktivnosti OZS,  strokovne sekcije pri OZS in 
območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) s člani in 

partnerji. V dvorani L1 bo na več kot 1.000 m² predstavljen 
celovit obrtno-podjetniški zbornični sistem Slovenije, ki 
svojim članom nudi celovito podporo pri poslovanju, razvoju 
in konkurenčnosti. 
Na sejmu si boste lahko med drugim ogledali tudi Ulico 
obrti s predstavitvijo zanimivih obrtnih poklicev ter 
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številnimi prikazi obrtnih dejavnosti v živo s strani članov 
zbornice. Ker bodo tam tudi predstavniki številnih 
strokovnih šol in bodo ob tem potekale tudi predstavitve 
posameznih srednjih šol, ogled vsekakor priporočamo tudi 
vašim otrokom, ki se odločajo za svojo nadaljnjo poklicno 
pot.  

Sistem OZS bo v času sejma organiziral številne strokovne 
obsejemske dogodke. V času sejma (razen v soboto in 
nedeljo), od 10. do 16. ure, bodo na razstavnem prostoru 
OZS v dvorani L1 potekala brezplačna podjetniška in pravna 
ter davčna svetovanja, kjer bodo svetovalci OZS obstoječim 
in bodočim članom zagotavljali celovite rešitve na enem 
mestu. 

 

 
OBIŠČITE SEJEM ŽE 1. DAN IN SI GA OGLEJTE BREZPLAČNO! 

 
Na OOZ Škofja Loka imamo že na razpolago brezplačne vstopnice za ogled sejma, ki pa bodo veljale le 
prvi dan sejma, to je v torek, 13. septembra! Vsak član lahko prejme 1 vstopnico (v primeru manjšega 
števila interesentov pa tudi več)!  
Dobite jo v pisarni naše zbornice v Škofji Loki (v petek od 7.-13. ure, v ponedeljek in torek od 7.-15. ure, 
sreda od 7.-12. ure in od 13.-17. ure). 
 
 

 
 

 
Vabljeni k obisku razstavnih prostorov sistema OZS v dvorani L1 in udeležbi na strokovnih dogodkih v času 49. MOS, 
nekatere navajamo v nadaljevanju. Vsi prijavljeni udeleženci na strokovna izobraževanja in ostale dogodke v 
organizaciji OZS, prejmejo na dan dogodka brezplačno vstopnico na sejem MOS 2016, ki jo prevzamejo na 
blagajni glavnega vhoda celjskega sejmišča. 
  
Seminar: »Prenos podjetij na naslednika« 
Sekcija kovinarjev in Sekcija plastičarjev pri OZS 
organizirata seminar na temo prenosa podjetja na 
naslednika. Seminar bo potekal v sredo 14. septembra 
2016, s pričetkom ob 14.30. uri v sejni dvorani 
Celjanka.  
Vsebina: 
1. Značilnosti gospodarskih družb in njihova 

preoblikovanja 
1.1. Razlike med s.p. in d.o.o. 
1.2. Preoblikovanje gospodarskih družb 
1.3. Ustanovitev in prenehanje s.p. in d.o.o. 
2. Primerjava med s.p. in d.o.o. z računovodskega in 

davčnega vidika ter razlogi za preoblikovanje 
2.1. Vodenje poslovnih knjig 
2.2. Plačevanje davkov 
3. Preoblikovanje s.p. v s.p. 
4. Preoblikovanje s.p. v d.o.o. 
5. Vprašanja in odgovori 
Predavatelji: 
Jasmina Malnar Molek, svetovalka – specialistka za delovno 
področje davčnih zadev  pri OZS, 
Tadeja Bučar, svetovalka – specialistka za delovno področje 
davčnih zadev pri OZS, 
Valentin Bajuk – zunanji svetovalec OZS s področja 
preoblikovanja podjetij, družba Jerman & Bajuk d.o.o. 

Cena seminarja: 15 EUR/osebo+DDV (za člane Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije - OZS in njihove zaposlene) 
oz. 30 EUR/osebo+DDV za prijavljene, ki niso člani OZS. 
Rok za prijavo: 7.9.2016! 
Dodatne informacije in prijave: spletna stran OZS 
(http://www.ozs.si/Dogodki).  
 
 
POSLOVNO SREČANJE 
Obveščamo vas, da bo Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenija, v sodelovanju z Advantage Austria Ljubljana ter 
Evropsko podjetniško mrežo EEN, tudi letos organizirala 
mednarodno poslovno srečanje v času 49. MOS v Celju. 
Srečanje bo potekalo v sredo, 14. septembra 2016, v 
Modri dvorani Celjskega sejmišča.  
Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki 
delujejo na področju obnovljivih virov energije, 
okoljskih tehnologij, gradbeništva, kovinske, lesne 
in elektro industrije, plastike, logistike in 
prehrambene industrije. 
Cena: Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno, 
potrebno pa je narediti registracijo preko spletne aplikacije 
https://www.b2match.eu/slovenia2016.  
Rok za prijavo: 12.9.2016! 
Dodatne informacije: OZS, Gregor Primc, po e-pošti 
(gregor.primc@ozs.si) ali po telefonu (01 58 30 557) 
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Seminar: »Najpogostejše napake pri elektro 
inštalacijah in strelovodnih napravah, ugotovljene 
pri pregledih in izvajanje energetskih pregledov v 
praksi« 
Seminar, ki ga organizira Sekcija elektro dejavnosti pri OZS, 
bo potekal v četrtek, 15. septembra 2016, s 
pričetkom ob 10.00. uri v sejni dvorani Celjanka. 
Vsebina: 
1. Najpogostejše napake pri elektro inštalacijah in 

strelovodnih napravah, ugotovljene pri pregledih 
(Ivančič Antun) 

2. Izvajanje energetskih pregledov v praksi (Uršula 
Krisper, Elektro energija d.o.o.) 

3. Odgovori na vprašanja udeležencev. 
Po končanem predavanju bodo predvidoma od 12.30 ure 
dalje na osrednjem razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 
potekala tudi individualna svetovanja podjetja Elektro 
energija d.o.o.  
Cena seminarja: 10 EUR/osebo+DDV za člane Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije - OZS in njihove zaposlene 
oz. 20 EUR/osebo+DDV za prijavljene, ki niso člani OZS. 
Rok za prijavo: 7.9.2016! 
Dodatne informacije in prijave: spletna stran OZS 
(http://www.ozs.si/Dogodki).  
 
 
Seminar: »Novosti na področju Wi-Fi omrežij, 
krmilnikov in računalniško vodenih procesov« 
Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS vabi na 
seminar, ki bo potekal v četrtek 15. septembra 2016, s 
pričetkom ob 13.00 uri v sejni dvorani Celjanka. 
Vsebina: 
1. Brezžična (Wi-Fi) omrežja oz. sistemi sedaj in v bližnji 

prihodnosti (Urban Dolar, vodja prodaje, Telos d.o.o.) 
1.1. Uvedba Multi Gigabit Wi-Fi standarda v poslovna 

okolja  
1.2. Motnje- Interference v Wi-Fi omrežjih: realnost in ne 

mit  
1.3. Načrtovanje in postavitev kvalitetnega in primernega 

brezžičnega omrežja 
2. Računalniško vodenje procesov na osnovi krmilnika 

ATmega 328 (Vegova, Elektrotehniško - računalniška 
strokovna šola in gimnazija Ljubljana) 

3. Nova generacija Siemens krmilnikov in programiranje 
(Toni Zupančič, Srednja šola tehniških strok Šiška) 

Cena seminarja: 10 EUR/osebo+DDV za člane Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije - OZS in njihove zaposlene 
oz. 20 EUR/osebo+DDV za prijavljene, ki niso člani OZS. 
Rok za prijavo: 7.9.2016! 
Dodatne informacije in prijave: spletna stran OZS 
(http://www.ozs.si/Dogodki).  
 
 
Seminar: »Poslovanje na Hrvaškem« 
Seminar organizira OOZ Krško v sodelovanju z 
Veleposlaništvom RS v Zagrebu, potekal pa bo v četrtek, 
15. septembra 2016, s pričetkom ob 10. uri, v Modri 
dvorani 1 poslovne stavbe celjskega sejmišča. 
Vsebina: 
1. gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, 
2. makroekonomski podatki, 
3. zakonodajni okvir poslovanja na Hrvaškem 

(gospodarsko-statusna ureditev; davčna zakonodaja; 
delovno-pravna ureditev,…), 

4. predstavitev Poslovnega kluba slovensko-hrvaških 
gospodarstvenikov, 

5. predstavitev Obrtničke komore Zagreb in Ceha 
gradbincev pri Hrvaški obrtnički komori – Obrtnički 
komori Zagreb, 

6. vprašanja in individualni razgovori. 
Rok za prijavo: do zapolnitve prostih mest. 
Dodatne informacije in prijave: spletna stran OZS 
(http://www.ozs.si/Dogodki).  
OOZ Krško organizira tudi 15-minutne individualne 
posvete, ki jih bo vodil mag. Jakob Štunf, ekonomski 
svetovalec Veleposlaništva RS v Zagrebu. Individualni 
posveti bodo potekali: 
- četrtek, 15. septembra 2016, od 14. do 17. ure in 
- petek, 16. septembra 2016, od 10. do 12. ure in od 14. 

do 17. ure. 
na razstavnem prostoru Območne obrtno-podjetniške 
zbornice (OOZ) Krško, dvorana L1, razstavni prostor št. 70. 
Rok za prijavo: 5.9.2016 oz. do zapolnitve prostih 
mest! Po zaključku prijav bo narejen razpored individualnih 
posvetov, o čemer bodo prijavljeni posebej obveščeni. 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Krško po e-pošti 
(janja.starc@ozs.si) ali telefonu (07 49 25 343).  
 
 
Okrogla miza: »Kako združiti moči na poti med 
raziskavami in znanostjo ter obrtništvom in 
podjetništvom?« 
Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije (OZT), ki od junija 2016 deluje v novi 
sestavi, želi z vsebino okrogle mize, ki bo potekala v 
četrtek, 15. septembra 2016, med 16. in 18. uro v 
Modri dvorani 1 poslovne stavbe celjskega sejmišča, 
nadaljevati svoje sicer že 10-letno poslanstvo: najti čim več 
kanalov in svežih idej za učinkovit  prenos najnovejših  
znanj in novih tehnologij z raziskovalo-razvojnih sfer v 
gospodarstvo, predvsem v mala in mikro podjetja.  
Da bi povezave med razvojno-raziskovalnimi in 
izobraževalnimi inštitucijami ter drobnim gospodarstvom 
potekale v interesu vseh sodelujočih, želi OZS kot 
institucionalni, povezovalni partner, s primeri iz prakse 
opozoriti na morebitne manjkajoče člene in nakazati poti, ki 
bi vodile v smer obojestranskih pozitivnih aspektov. 
Okroglo mizo bo moderiral Uroš Slak, sogovorniki pa 
bodo: 
− Bojan Železnik, KGL Kovinska galanterija d.o.o., 

Obrtnik leta 2015  
− Janez Kodila, Kodila d.o.o., Obrtnik leta 2014 
− Marko Kajzer, Kampo d.o.o., Obrtnik leta 2012 
− prof. dr. Janez Kopač, Fakulteta za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani, redni profesor za področje 
obdelovalne tehnike, predstojnik katedre in vodja 
laboratorija 

− izr. prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za 
biologijo, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko 
biologijo 

− mag. Brane Knehtl, Helios, d.o.o., vodja projektne 
pisarne 

− Tanja Mohorič, Hidria d.o.o., direktorica za 
inovacijsko kulturo in evropske projekte 

Udeležba na okrogli mizi je brezplačna!  
Rok za prijavo: 7.9.2016! 
Dodatne informacije in prijave: spletna stran OZS 
(http://www.ozs.si/Dogodki).  
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PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN USTAVNO SODIŠČE RS – zbiranje podatkov 
oškodovanih! 
 
Kot vam je zagotovo poznano, je Ustavno sodišče RS pred dvema mesecema sprejelo odločitev, da prekvalifikacija obdobij 
prostovoljnega zavarovanja iz časa veljavnosti starega pokojninskega zakona ZPIZ-1, ko se je le-to štelo kot delovna doba v 
pokojninsko dobo z dokupom po novem zakonu ZPIZ-2, NI PROTIUSTAVNA, čeprav so se mnogi že upokojili bistveno 
kasneje kot bi se sicer, mnogi pa tudi s trajnimi malusi, ki pomenijo zanje tudi trajno nižje pokojnine. 
Med oškodovanimi in razočaranimi nad takšno odločitvijo ste tudi nekateri naši člani, pa tudi relativno številni vaši družinski 
člani. 
 
Pobudnik ustavne presoje je bil sindikat, ki sedaj išče ustrezna pravna sredstva za morebitno iskanje rešitve pred evropskimi 
inštitucijami. Tudi OZS je vsebinsko podpirala sindikalno pobudo. Ali se bo vključila tudi v nadaljnje postopke, pa 
je odvisno predvsem od tega, koliko je bilo članov zbornice ali njihovih družinskih članov na ta način 
prikrajšanih, zato prosimo vse, ki ste zaradi odločitve ustavnega sodišča oškodovani, da nam svoje podatke 
sporočite do 20.8.2016 po telefonu (04 50 60 200) ali po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net), da jih bomo lahko posredovali naši 
strokovni službi na OZS. 
 

 
ZAHTEVE GLEDE USPOSABLJANJA DELAVCEV NA DELOVNIH MESTIH  
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011) 
določa da mora podjetje oziroma delodajalec delavca 
usposobiti za varno opravljanje dela v naslednjih primerih:  
1. Ob sklenitvi delovnega razmerja. 
Komentar: to pomeni da je potrebno delavca usposobiti ob 
nastopu dela. 
2. Pred razporeditvijo na drugo delo. 
Komentar: usposabljanje je potrebno izvesti, kadar je 
delavec premeščen na delovno mesto, kjer gre za drugo 
naravo dela. To pomeni drugo vrsto tehnologije, opreme, 
strojev, ipd.  
3. Pred uvajanjem nove tehnologije in novih 
sredstev za delo.  
Komentar: usposabljanje v tem primeru je potrebno izvesti, 
kadar smo npr. nabavili nov stroj ali uvedli tehnologijo, ki je 
v podjetju do sedaj nismo imeli. Usposabljanje mora 
zajemati varno delo pri uporabi nove tehnologije oziroma 
varno uporabo in vzdrževanje novega stroja ali skupine 
strojev. 
4. Ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko 
povzroči spremembo varnosti pri delu.  
Komentar: usposabljanje je potrebno izvesti v primerih, ko 
smo preuredili delovni proces, dogradili nove poslovne 
prostore ali uvedli spremembe tehnoloških postopkov. 
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega 
mesta in se izvajati po programu, ki ga mora podjetje po 
potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati 
glede na nove oblike in vrste nevarnosti.  

Za delavce, ki delajo v različnih vrstah proizvodnje, 
skladiščih, laboratorijih, ipd., mora biti v skladu z oceno 
tveganja poleg teoretičnega usposabljanja, ki se običajno 
izvede v učilnici, izvedeno tudi praktično izobraževanje, ki 
mora biti izvedeno neposredno na delovnem mestu.  
 
Poleg usposabljanja pa mora biti  izvedeno tudi preverjanje 
znanja. Na delovnih mestih, kjer je potrebno izvesti poleg 
teoretičnega še praktični del usposabljanja mora biti tudi 
preverjanje znanja izvedeno ločeno za teoretični in praktični 
del. 
Podjetje mora za delovna mesta, kjer obstaja večje 
tveganje za nastanek nezgod ali poklicnih bolezni ter za 
delovna mesta na katerih so nezgode pri delu in poklicne 
bolezni pogostejše določiti občasne preizkuse teoretične in 
praktične usposobljenosti.  Rok za občasne preizkuse 
znanja ne sme biti daljši od dveh let.  
Podjetje mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem 
delovnem času in zanje brezplačno. 
Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem 
nadzorstvu odredi uskladitev programa usposabljanja s 
posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste 
nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem 
inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in 
praktične usposobljenosti za varno delo. 
 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično 
in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 

 
 
JAVNI RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU 
 
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. 
Predmet razpisa: spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. 
Cilji razpisa: 
- ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP; 
- spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, 

spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..). 
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Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je 
potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. 
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter 
imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru: 
• oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali 
• oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 
Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014. 
Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na stroške 
plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni (operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev,… 
Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR 
Rok za oddajo vlog: 29.8.2016! 
Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
(http://www.regionalnisklad.si/) 
 
 
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN 
PREDELAVE LESA V LETU 2016 – B/BL 
 
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica 
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave 
lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 
 

Namen B - podjetniški projekti BL - projekti s področja 
obdelave ali predelave lesa

Namen dodeljevanja spodbujanje razvoja začetnih 
podjetniških investicij, ki se 
izvajajo na območju Republike 
Slovenije in ustvarjajo pozitivne 
učinke na področju 
konkurenčnosti, novih delovnih 
mest in rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega

spodbujanje razvoja slovenske 
lesno predelovalne industrije na 
področju začetnih investicij

- podjetniške aktivnosti, - obdelave in predelave lesa,

- konkurenčnosti, tržne 
naravnanosti in tehnološkega 
razvoja podjetij,

- konkurenčnosti, tržne 
naravnanosti in tehnološkega 
razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja - skladnega regionalnega razvoja

Cilj razpisa je spodbujanje

 
Projekti vlagateljev (beseda vlagatelj se uporablja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, zadrugo …), ki na javni 
razpis odda vlogo in kolikor tekom obravnave pridobi status upravičenca do posojila), morajo biti povezani z vzpostavitvijo 
novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega 
obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v 
obstoječem proizvodnem obratu. 
Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 8.000.000,00 EUR. 
Roki za oddajo prijav so še: 25.8.2016 in 10.10.2016. 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53. 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav 
tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. 
ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki. 
 
 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 
 

Novi partner Mozaika podjetnih, Shell Adria d.o.o. ponuja 
PRIHRANEK PRI NAKUPU GORIVA: 
- 0,045€/liter (DDV  vključen) popusta na maloprodajno ceno 

dizelskega goriva na 9 Shellovih bencinskih črpalkah v 
Sloveniji, 

- 0,010 €/liter (DDV vključen) popusta na maloprodajno ceno 
dizelskega in bencinskega goriva na več kot 200 sprejemnih mestih kartice euroShell v Sloveniji. 

Akcija je časovno omejena in velja do 31. 12. 2016. 
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FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 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  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, 
podpis izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca 
leta 2015 

  
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 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 

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 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

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

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
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, so na razpolago dolgoročni in kratkoročni krediti za kredite, ki se 
dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
ODDAJA ZAHTEVKA ZA REFUNDACIJO BOLEZNINE OD OKTOBRA PREKO PORTALA E-VEM 
(Data d.o.o.) 
 
Predlog Ministrstva za javno upravo (MJU), da bi se oddaja 
zahtevka za refundacijo boleznine oddajala preko portala e-
VEM in ne več ročno, bo začel veljati v jeseni. Pravilnik o 
seznamu postopkov, v katerih je vključena oddaja vlog v 
sistem VEM, ki zaobjema predlog, je bil sprejet v začetku 
junija, veljati pa bo začel s 1. oktobrom 2016. 

To v praksi pomeni, da v kolikor bo delodajalec za svoje 
delavce želel vložiti zahtevo za refundacijo nadomestila 
plač med začasno zadržanostjo od dela, bo to storil 
elektronsko in bo imel nad statusom oddane vloge tudi 
ves čas nadzor. Do takrat pa lahko delodajalec to odda 
ročno. 
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Za vsako nadomestilo (za vsakega delavca posebej) 
delodajalec izpolni obračun, na katerega vnese podatke o 
delavcu, razlogu zadržanosti, obdobju zadržanosti, delovni 
obveznosti, osnovah za izračun nadomestila plače in prispevkih 
za obvezna socialna zavarovanja. 
Delodajalci svojim zaposlenim (zavarovancem) izplačujejo 
nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) povrne delodajalcem izplačana nadomestila po 
predložitvi zahtevka, ki mu morajo priložiti pravilno in popolno 
izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški 
list) in druge obračunske dokumente. Hrbtno stran potrdila pa 
lahko nadomesti računalniško izpisan zahtevek, ki vključuje vse 
podatke, zahtevane na hrbtni strani potrdila, in je potrjen z 
žigom in podpisom odgovorne osebe pri delodajalcu (obračun). 
 
Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja s pravico 
pripada naslednjim zavarovancem: 
- tistim, ki so v delovnem razmerju, 
- tistim, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno 

dejavnost, so družbeniki osebnih družb, d. o. o. … 
- tistim, ki so vrhunski  športniki, šahisti, rejniki ali kmetje, 

če so za to pravico zavarovani in 
- tistim brezposelnim, če jim je bila pravica do denarnega 

nadomestila priznana še pred uveljavitvijo Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 31.5.2012. 

 
Z vnosom zahtevka in pripadajočih obračunov preko spletnega 
obrazca portala e-VEM se za manjše delodajalce, ki za obračun 

plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše informacijske 
rešitve, omogoči sodobna elektronska pot komunikacije z 
upravnim organom (ZZZS) v okviru storitev e-VEM za podjetja 
in podjetnike. 
S preverjanjem vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo 
zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen 
obračun se delodajalcu omogoči, da ob vnosu podatkov s 
pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša 
možnost napak pri vnosu. 
Z elektronskim oddajanjem zahtevkov in pripadajočih 
obračunov kot e-VEM postopek lahko delodajalec ves čas 
postopka spremlja status oddane vloge. 
 Z uvozom podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih 
računovodskih aplikacij se zagotavlja ključna korist za velike 
delodajalce, saj odpade potreba po večkratnem ročnem vnosu 
podatkov. 
S pregledovanjem vloženih zahtevkov se pridobijo koristi na 
strani delodajalca, ki je vložil zahtevek za refundacijo, saj lahko 
kadar koli sam preveri v kakšnem statusu je zahtevek in za 
katere obračune je bilo izvedeno plačilo. 
Ocena prihrankov za poslovne subjekte ob 100 odstotni 
uporabi elektronskega postopka znaša okoli 870 tisoč evrov, ob 
100 odstotni uporabi elektronskega postopka in kadrovskega 
vmesnika pa je prihranek ocenjen v višini skoraj dobrega 
milijona in pol evrov. 
Ocena prihranka časa ZZZS v primeru uvedbe elektronskega 
postopka uveljavljanja pravice do nadomestila plače med 
začasno zadržanostjo od dela je skoraj 37 tisoč ur, hkrati pa je 
ocenjen prihranek ZZZS zaradi večje kontrole in posledično 
manjšega števila zavrnitev v višini 214.300 evrov. 

 
KRATKA OBVESTILA 
 
ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM 
Na razpolago za najem je cca 300 m2 poslovnega prostora na Poljanski cesti 4 v Škofji Loki (za stavbo Upravne enote, na 
dvorišču gostinskega lokala Loški pub). Dostop je možen z osebnim in tovornim vozilom, na razpolago je več parkirnih mest. 
Prostori imajo vso infrastrukturo (ogrevanje, razsvetljava, sanitarije), vseljivi so takoj, primerni pa so za pisarne, izobraževanje, 
trgovino ali skladišče. Prostor se odda v celoti, lahko tudi po delih, ogled je možen vsak dan. Dodatne informacije nudi Vladimir 
Peternelj, telefon 040 272 501.  
 
BREZPLAČNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA S PODROČJA UČINKOVITE RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH V 
OKVIRU ENERGETSKO – SVETOVALNE PISARNE  
Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite 
rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. 
V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in 
komercialno neodvisno pomoč pri: toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov 
energije, možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah, itd. 
Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16.00 do 17.30 ure na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen 
obisk je obvezna prehodna najava na Razvojno agencijo Sora d.o.o. (tel. 04 50 60 220). 
V mesecu septembru energetsko svetovanje tudi v Goreni vasi in Železnikih: 
- v torek, 20. septembra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi občine Gorenja vas– Poljane, 
- v torek, 13. septembra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi občine Železniki. 
Obvezne so predhodne prijave na tel. 04 50 60 220, dodatne informacije: www.ra-sora.si  
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave 
in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na računu za članarino za tekoči mesec je spodaj 
naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh računov, prosimo, da nas pokličete 
in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 780 izvodov 

povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 

56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp. 3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 341,20 2.080,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JULI J 2016

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.555,89 EUR*

 
 

70 % PP** 3,5 PP***

1.089,12 5.445,62

 1.555,89 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 168,81 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 96,39 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 265,20 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 69,27 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 71,45 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,77 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 146,49 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,09 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,09 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,18 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,52 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,65 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,17 10,79

Skupaj drugi prisp. 4,35 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 416,04 2.080,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) - JULIJ  2016

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

 


