
 
 

  februar, 2013 

 

 
 

Sodelujte na LOS-u 
 

2 

Tekmovanje v 
veleslalomu 

Obvestila za sekcije Finančne obveznosti 

3 5 7 

SPOROČITE NAM NASLOV SVOJE E-POŠTE! 
V skladu s predvidenimi ukrepi racionalizacije poslovanja 
OOZ Škofja Loka, bomo nekoliko spremenili načine 
obveščanja članov. Tako bomo tistim, ki ste nam že ali 
pa nam še boste sporočili naslov svoje e-pošte, 
Informatorja pošiljali v elektronski obliki, vsem ostalim 
članom pa do nadaljnjega še vedno po navadni pošti.  
Zaradi hitrejšega obveščanja in morebitnega 
opominjanja na pomembne dogodke, vas vabimo, da 
nam sporočite naslov svoje elektronske pošte (podatek 

sporočite na e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net ali na telefon 
04 50 60 200). Hitra in pravočasna informacija je v 
današnjih časih lahko vredna zlata. 
 
ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM: Na 
zbornici oddamo v najem poslovne prostore v velikostih 
20,17 m2 in 30,66 m2 po ceni 5,88 EUR/m2 ter prostor 
v velikosti 64,10 m2 po ceni 6,65 EUR/m2. Vsi prostori 
so primerni za opravljanje storitvene, pisarniške ali 
trgovinske dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205. 

 
VABILA 
 
1. Seminar: »DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE 
DAVKA IZ DEJAVNOSTI IN OBRAČUN DAVKA OD 
DOHODKA PRAVNIH OSEB« (sreda, 13.2.2013, ob 
17. uri) 
 
Vabimo vas na seminar, na katerem se boste pripravili 
na davčni obračun, ki zajema knjigovodsko 
zaključevanje poslovnih knjig skladno s SRS, inventurni 
popis ter sestavo Izkaza poslovnega izida in Bilance 
stanja.  
 
Na seminarju, ki bo potekal v sredo, 13. februarja 
2013, ob 17. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na 
Spodnjem  trgu v Škofji Loki, bo predavala Karmen 
Vovk iz podjetja Finia consult d.o.o. Seminar bo 
trajal cca 4 šolske ure. 
 
Program seminarja: 
1. Pregled in izpolnjevanje obrazca DOHDEJ: 
- popravek prihodkov ter odhodkov ugotovljenih 

skladno s SRS na raven davčno priznanih 
prihodkov/odhodkov 

- obravnava davčno nepriznanih ter delno nepriznanih 
stroškov (prevrednotovanja, transferne cene, 
rezervacije, bonitete, donacije, amortizacija...) 

- davčne olajšave 
- davčna izguba in njeno pokrivanje 
- splošna olajšava skladno z ZDOH in olajšave za 

vzdrževane družinske člane 
- izračun akontacije dohodnine za leto 2013 ter roki za 

plačilo oz. vračilo preveč plačanih akontacij 
- določanje zavarovalne osnove za zavezanca v letu 

2013 na podlagi davčnega obračuna 
2. Pregled obračuna davka od dohodka pravnih oseb in 

posebnosti davčne zakonodaje družb: 
- olajšave pri d.o.o., obračun akontacij DDPO 
3. Spremembe kontnega načrta za leto 2013 
4. Izračun zavarovalnih osnov za S.P. in lastnike 

enoosebnih družb za leto 2014, skladno z novo 
pokojninsko zakonodajo. 

 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 
EUR+DDV. 
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Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 
200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 
torka, 12.2.2013. 
 
 
2. POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA KROVSKA 
DELA 
 
Na zbornici bomo v letošnjem letu morali zamenjati 
strešno kritino na stavbi Centra storitvene obrti, Spodnji 
trg 2a. 
Natančnejši popis potrebnih del bo interesentom na 
voljo predvidoma od 11. februarja 2013 dalje.  
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. marca 2013.  
Dodatne informacije dobite na telefon 04 50 60 205. 
 
 
3. VABILO NA OKROGLO MIZO o odprtih projektih 
na področju prometa v Občini Žiri (ponedeljek, 
18.2.2013, ob 10. uri) 
 
Občina Žiri vljudno vabi na pogovor in izmenjavo mnenj 
glede nadaljnjih korakov v skladu s Protokolom o 
sodelovanju pri izgradnji obvozne ceste mimo naselja 
Žiri in Protokolom o sodelovanju pri izgradnji hodnikov 
za pešce Selo, podpisanima pred dobrim letom. 
Okrogla miza o odprtih projektih na področju prometa v 
občini bo potekala v ponedeljek, 18. februarja 2013, 
ob 10.00 uri v protokolarni dvorani žirovskega muzeja, 
Tabor 2. 
Na okrogli mizi bodo osvetlili naslednja vprašanja: 

− izgradnja obvozne ceste mimo naselja Žiri (poplavna 
študija, preimenovanje proračunske postavke, 
priprava investicijske dokumentacije, priprava 
strokovnih podlag za OPPN, CPVO,…), 

− izgradnja hodnikov za pešce Selo z rekonstrukcijo 
regionalne ceste R2-408/1375 Žiri-Trebija (ožina 
Selo 17, priprava investicijske dokumentacije, 
pridobivanje zemljišč,…), 

− izgradnja mosta čez Zabrežnik na cesti R2-408/1375 
Žiri-Trebija, 

− rekonstrukcija ceste Žiri-Logatec (dinamika izvedbe, 
problem obvoza,…), 

− prepoved tovornega prometa na cesti Žiri-Vrhnika, 
− cesta Žiri-Idrija, 
− razno 
Okroglo mizo bo vodil župan Občine Žiri mag. Janez 
Žakelj. Gost okrogle mize bo direktor Direkcije RS za 
ceste, mag. Gregor Ficko. 
Po razpravi bo v preddverju možnost za pogovor z 
udeleženci in pogostitev. 
 
4. SESTANEK ŠPORTNE SEKCIJE (četrtek, 
14.2.2013, bo 18. uri) 
 
Vse člane zbornice – športne navdušence, vabimo na 
sestanek, ki bo potekal v četrtek, 14. februarja 
2013, ob 18. uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, 
Spodnji trg 2. Na sestanku bomo obravnavali: 
1. Poraba sredstev in udeležba na športnih aktivnostih 

v letu 2013. 
2. Pobude in predlogi. 
Prosimo, da se sestanka udeležite v čim večjem številu, 
saj bomo razpravljali tudi o načinu porabe finančnih 
sredstev.

  
 
 
 
 
 
 

OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA   
 
VABILO ZA SODELOVANJE V PROJEKTU 
 
Vabimo vse ponudnike gostinskih storitev (gostilne, 
kavarne, slaščičarne,…) iz občin Škofja Loka, Gorenja 
vas-Poljane, Železniki in Žiri, da se z obogatitvijo 
obstoječe gostinske ponudbe s tradicionalnimi 
jedmi lokalnega območja, aktivno vključijo v 
projekt.  
 
Preko sodelovanja v interesni skupini boste lahko 
aktivno sodelovali pri sooblikovanju oskrbovalne verige, 
pogojih dobave kvalitetnih lokalnih živil vašemu lokalu, 
pri izboru jedi, oblikovanju sezonskih jedilnikov, določitvi 
kriterijev in meril kakovosti jedi ter pravil vključitve.  

Deležni boste tudi možnosti brezplačne udeležbe 
kulinaričnih delavnic in drugih izobraževanj o tem, kako 
stilirati hrano, urediti ambient, pripraviti pogrinjek, 
predstaviti jed gostu. Poskrbeli bomo tudi za skupno 
promocijo vključenih gostinskih ponudnikov (zloženke, 
označevalne tablice, predstavitve na sejmih, 
promocijskih dogodkih, na spletnem portalu).  
Projekt smo nekaterim gostincem že podrobneje 
predstavili na sestanku 31. januarja, v prihodnjih 
dneh pa bomo vsem članom poslali še poseben 
dopis s podrobnejšo predstavitvijo projekta in 
vprašalnikom.  
V kolikor želite v projektu sodelovati, nam to sporočite 
na tel.: 04 50 60 200. 
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ŠE VEDNO IŠČEMO RECEPTURE STARIH 
LOKALNIH JEDI! (rok za oddajo: 15.2.2013) 
 
Na škofjeloškem območju se izvaja Leader projekt Okusi 
loškega podeželja, v okviru katerega želimo lokalne 
gostinske ponudnike spodbuditi, da na svoje jedilnike 
vključijo tradicionalne jedi, narejene iz kakovostnih 
lokalno pridelanih živil. Naša želja je torej, da iz čim več 
lokalno pridelanih živil oblikujemo različne sezonske jedi 
(predjedi, glavne jedi, sladice,…), ki bodo temeljile na 
receptih naših babic in dedkov. Jedi bo okusu sedanjega 
časa prilagodil kuharski mojster Andrej Goljat iz 
Kulinarike Goljat. Pomagajte nam skozi kulinariko 
odkriti posebnosti, različnosti in edinstvenost 

škofjeloškega območja tudi vi. Vabimo vas, da nam 
posredujete recepture jedi, ki so jih ob različnih 
priložnostih pripravljali vaši starši oz. stari starši. V 
recepturi opredelite ime jedi, sestavine za pripravo (tudi 
količinsko, če so poznane), postopek priprave, vaše 
podatke (ime in priimek, naslov, tel. številko/mail). 
Med tistimi, ki nam boste posredovali recepturo, bomo 
izžrebali nagrajenca, ki se bo lahko brezplačno udeležil 
posebne kulinarične delavnice, na kateri se bodo izbrane 
jedi pripravile. 
Recepture pošljite po e-pošti na naslov: 
ooz.sk.loka@siol.net ali po navadni pošti na naslov OOZ 
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka. Rok za 
oddajo receptov je 15. februar 2013! 

 
 

 
 
 
3. LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM (LOS) (Ljubljana, 17.-20.4.2013) 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pripravlja v 
sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem pripravlja 3. 
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS 2013). Sejem 
bo potekal pod sloganom NA SEJEM V LJUBLJANO! od 
17. do 20. aprila 2013 na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani.  
Tudi tokrat OZS članom omogoča promocijske 
cene sejemskega nastopa (že od 54 EUR/m² 
opremljenega razstavnega prostora). 
Razstavljavci imajo možnost neposredne prodaje 
svojega blaga in storitev.  
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA 
NA SEJMU! 
 
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov. K 
razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki 
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.  
 
OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške 
najema in osnovne ureditve prostora, stroške 
dodatne opreme (vitrina, podest,…) pa krije vsak 
razstavljavec sam. Na sejmu LOS v Ljubljani bo 
dovoljena tudi prodaja.  

Skupinsko razstavljanje bomo organizirali le v primeru 
zadostnega števila interesentov! Prijave sprejema 
strokovna služba OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60-200 ali 
ooz.sk.loka@siol.net) le še do torka, 19. februarja 
2013! 
 
Sofinanciranje razstavljanja na sejmih 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 oz. sejmu, za katerega se odloči 
sam, mu OOZ Škofja Loka sofinancira polovico 
stroškov oz. maksimalno 300 EUR pod določenimi 
pogoji: vloga člana za sofinanciranje, slika vašega 
razstavnega prostora z oznako oz. napisom »Član OOZ 
Škofja Loka (napis lahko dobite v pisarni zbornice), 
poravnana članarina. 
Sredstva za sofinanciranje se črpajo iz sredstev, ki jih 
zbornica pridobiva na trgu. Dodatna pojasnila nudi 
strokovna služba OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200. 
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RAZPIS ZA VELESLALOM OOZ ŠKOFJA LOKA ZA 
POSAMIČNO IN EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE  
(sobota, 16. februar 2013) 
 
 
ORGANIZATOR:  OOZ Škofja Loka v sodelovanju s SK Poljane 
 
KRAJ IN DATUM:  Stari vrh (Grebljica), sobota 16.2.2013  
 
PROGRAM:                Ogled proge od 8.15 do 8.45 ure, vlečnica bo  
    pričela obratovati ob 8. uri.  Štart tekme ob 9.00 uri.        
                                      
ŠTARTNE ŠTEVILKE:  od 8.00 do 8.45 ure na zgornji postaji vlečnice na Grebljici. Vsi udeleženci prejmejo tudi 

bone za prehrano in napitek. Prehrana bo urejena pri brunarici pri traku za otroke na 
Grebljici. 

 
PRAVICA NASTOPA:   Člani OOZ Škofja Loka, njihovi družinski člani, pri njih zaposleni  delavci, štipendisti in  

vajenci ter upokojeni obrtniki. 
 
PRIJAVNINA:  Udeležba na tekmovanju je brezplačna, saj stroške organizacije tekme, nagrad, hrane in 

napitkov na smučišču krije OOZ Škofja Loka iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu. Nakup 
smučarske karte je strošek tekmovalca (op.: Smučarsko karto lahko kupite po nižji ceni v 
pisarni zbornice v Škofji Loki). 

 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE : 

 
 

FANTJE DEKLETA 
A: 1998-2001 A: 1998-2001 
B: 2002-2004 B: 2002-2004 
C: 2005 in mlajši C: 2005 in mlajše 
 
 
POGOJI ZA EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE:  
Za ekipno tekmovanje se je potrebno posebej prijaviti. Ekipo sestavljajo najmanj trije ožji družinski člani (oče, mati in 
njuni otroci ali eden izmed staršev in otroci), s tem da se upoštevajo tri najboljša dosežena mesta v različnih kategorijah. 
Bolje uvrščena družina je tista, ki v skupnem seštevku mest doseže nižji seštevek. V primeru enakega števila točk je bolje 
uvrščena družina, ki je osvojila več višjih mest. V kolikor bo »rezultat« neodločen, je boljša ekipa z več člani v ekipi. Če 
bo »rezultat« še vedno neodločen, je boljša ekipa z višjim seštevkom starosti vseh članov v ekipi. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV:   Pol ure po končanem tekmovanju pri brunarici pri traku za otroke. 
 
NAGRADE: Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo kolajne. V ekipnem (družinskem) tekmovanju  prejmejo 

prve tri uvrščene ekipe pokale. 
 
PRIJAVE:       Na telefon 04/50 60 200 ali e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net. Rok za prijavo: četrtek, 14.2.2013. 
 
 
V primeru neugodnih vremenskih razmer ali premajhnega števila prijavljenih bomo tekmovanje 
odpovedali, o čemer bodo prijavljeni pravočasno obveščeni. 
 
 
 

MOŠKI ŽENSKE 
A: 1952 in starejši A: 1962 in starejše 
B: 1953-1962 B: 1963-1972  
C: 1963-1972 C: 1973-1982 
D: 1973-1982 D: 1983-1997 
E: 1983-1997  
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DAVČNO PODROČJE: OPOZORILA DAVČNE UPRAVE RS! 
 
INFORMACIJA O MOŽNOSTI ODPISA, DELNEGA 
ODPISA, ODLOGA IN OBROČNEGA PLAČEVANJA 
DAVČNIH OBVEZNOSTI 
 
V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni 
subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo davčne 
obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike 
Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v 
zvezi z možnostjo odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega 
plačevanja davčnih obveznosti. 
Za poslovne subjekte se štejejo pravne osebe oziroma 
združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem 
pravu, samostojni podjetniki posamezniki ter posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost. 
Za poslovne subjekte velja, da se jim v skladu s 102. členom 
Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 lahko dovoli odlog 
plačila davka za dve leti oziroma dovoli plačilo davka v 
največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če 
bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube 
sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere 
davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska 
škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje 
davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 
Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše gospodarske 
škode ter obrazec vloge so določeni v Pravilniku o izvajanju 
Zakona o davčnem postopku,  v členih 40. do 43.a. Poslovni 
subjekti vlogo vložijo pri pristojnem davčnem uradu. Vlogo je 
mogoče oddati tudi prek sistema eDavki. 
Zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka po 103. 
členu ZDavP-2, tudi če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti 
hujše gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec 
predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni 
službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oziroma obročno 
plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12. mesečnih 
obrokih. Obrazec vloge je določen v Pravilniku o izvajanju 
Zakona o davčnem postopku, v 43.b členu. Poslovni subjekti 
vlogo vložijo pri pristojnem davčnem uradu. Vlogo je mogoče 
oddati tudi prek sistema eDavki. 
  
Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za 
akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim) ali 
davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki 
gredo v breme delodajalcev). Enako velja tudi za prispevke 
za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 
2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2), za obveznosti, na katere 
učinkuje postopek zaradi insolventnosti ter za obveznosti, 
katere davčni organ le izterjuje.  
Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti 
po referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki 

jo objavi Evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje 
odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.  
V primeru odobrenega obročnega plačila in zamude s 
plačilom posameznega obroka, zapadejo v plačilo vsi 
naslednji neplačani obroki. 
 
OBVESTILO V ZVEZI Z ZAČETKOM UPORABE 
SPREMEMBE 94. ČLENA ZDDV-1 
 
V Uradnem listu EU, št. L22/15 z dne 25. 1. 2013, je bil 
objavljen Izvedbeni Sklep Sveta Evropske unije, na podlagi 
katerega se Sloveniji dovoli oprostitev DDV za davčne 
zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 EUR. 
Višji prag se bo začel uporabljali s prvim dnem drugega 
koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave obvestila o 
objavi Izvedbenega sklepa Sveta v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
V Uradnem listu RS obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa 
Sveta še ni bilo objavljeno, kar pomeni, da rok za začetek 
uporabe višjega praga še ni začel teči. 
Z objavo obvestila v Uradnem listu RS bodo lahko davčni 
zavezanci, ki bodo na dan objave navedenega obvestila 
izpolnjevali pogoje za prenehanje identifikacije za namene 
DDV, začeli predlagati zahtevke za prenehanje identifikacije. 
Ker se bo višji prag začel uporabljati šele s prvim dnem 
drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave 
obvestila v Uradnem listu RS, bo na podlagi predloženih 
zahtevkov o prenehanju identifikacije odločeno šele od tega 
dneva naprej. 
 
OPOMINJANJE DAVČNIH DOLŽNIKOV 
 
V zadnjem času DURS prejema pogosta vprašanja glede 
davčnega opominjanja, zato v nadaljevanju v zvezi s tem 
podaja kratko pojasnilo. 
Opomin predstavlja način informiranja davčnih zavezancev o 
stanju neplačanih obveznosti v evidencah davčnega organa. 
Namen opomina je, da se davčnega zavezanca jasno seznani z 
višino zapadlih, neplačanih obveznosti in posledicami neplačila. 
Prav tako je davčnemu zavezancu dana možnost, da preveri 
ujemanje stanja dolga iz uradne evidence davčnega organa, s 
stanjem dolga, kot je znano davčnemu zavezancu. 
Obveznosti po opominu je treba poravnati takoj in v 
celoti, saj je rok za njihovo plačilo že potekel. To 
pomeni, da je potrebno, poleg obveznosti navedenih na 
opominu, obračunati in poravnati še dodatne zamudne 
obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do 
dneva plačila.  
Če zavezanec po izdanem opominu ne poravna vseh 
obveznosti in pripadajočih zamudnih obresti do dneva plačila, 
se za neporavnane obveznosti opomin ponovno ne 
izda, temveč se takoj začne postopek davčne  izvršbe.  

 
OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
Obvezna prijava kratkotrajnih del na višini (krovstvo, 
tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo, montaža oken ...) 
na Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo opažajo večje 
nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delih na 
strehah (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo ...), pri delih z 
delovnimi odri (fasaderstvo) in pri menjavi oken. Pri naštetih 

dejavnostih gre večinoma za kratkotrajna dela na višini, ki 
ne izpolnjujejo pogojev za prijavo gradbišča po Uredbi 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, v nadaljevanju 
Uredba). Ker pa se ta dela izvajajo večinoma na več kot 2 m 
višine, kjer je po Uredbi zahtevano varovanje pred padcem v 
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globino in obstaja neposredna nevarnost za življenje in zdravje 
delavcev, jih opredeljujejo kot nevarna dela. 
40. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. 
RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec pred začetkom 
delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje 
nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih 
obvestiti inšpekcijo dela. 
Na Inšpektoratu RS za delo pozivajo izvajalce zgoraj 
omenjenih nevarnih del, da dela, katera ne bodo zajeta v 
prijavah gradbišč po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije – 
trajajo 500 človek x dni in več) in se bodo izvajala na višini 
večji od 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno 
prijavijo na obrazcu krajevno pristojni (po kraju dela) območni 
enoti Inšpektorata RS za delo. 
V primeru, ko bo na istem delovišču dela izvajalo več 
izvajalcev (d.o.o., s.p., samozaposlene osebe), morajo 
nevarna dela prijaviti vsi! V primeru neprijave nevarnih del 
se lahko delodajalec v skladu z ZVZD-1 kaznuje za prekršek z 
globo od 2.000 € do 40.000 €, odgovorna oseba delodajalca pa 
z globo od 500 € do 4.000 €. Poostreni nadzor bo Inšpektorat 
RS za delo začel izvajati z dnem 01.03.2013! 
 
13. Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev 
Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije objavlja Razpis za sodelovanje na 13. državnem 
prvenstvu mladih kleparjev in krovcev Slovenije, ki bo na 
sejmu MEGRA v Gornji Radgoni, od 4. do 5. aprila 2013. 
Celotni razpis pošljemo interesentom po e-pošti. Rok za 
prijavo je 15.2.2013. 
 
Plastičarji! Sodelujte na sejmu PLAGKEM v Celju! 
Sekcija plastičarjev pri OZS se je odločila sodelovati na 
letošnjem sejmu plastike, gume, kemije PLAGKEM, ki bo 
potekal od 16. – 19. aprila 2013 na Celjskem sejmišču. 

Najela je 27 m2 sejemskega prostora v dvorani L1. Sekcija vas 
vabi, da se na sejmu predstavite in izkoristite priložnost za 
navezovanje stikov in sklepanja novih poslov. 
Funkcionalno opremljen prostor boste lahko koristili v času od 
16. – 19. aprila 2013 po ceni 90,00 € za m2 (DDV ni vštet). V 
ceni je zajeta uporaba opremljenega razstavnega prostora, 
stroški prijavnine, vpisa v sejemski katalog, stroški hostese, ki 
bo ves čas prisotna na sejemskem prostoru ter brezalkoholna 
pijača (voda in sokovi). Vse dodatne stroške (zagotovljeno 
parkirno mesto in morebitne posebne želje glede 
nadstandardne opreme razstavnega prostora) se plača 
posebej. Rok za prijavo je 15.2.2013. Prijave sprejema 
sekretar sekcije Aleš Merhar preko e-pošte: 
ales.merhar@ozs.si 
 
Vabili za slikopleskarje in črkoslikarje! 
Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS v februarju in 
marcu organizira za svoje člane: 
1. strokovno srečanje (Rogaška Slatina; 15.-16.2.2013) 
2. ogled strokovnega sejma Farbe (Köln;  7.-9.3.2013) 
Na letošnjem strokovnem srečanju bodo predstavljene 
pomembne novosti, predvsem za tiste, ki se ukvarjajo s 
fasadami. Srečanje bo popestreno tudi z izjemno komercialno 
ponudbo. Mnogi sodelujoči proizvajalci in trgovci bodo 
cene znižali za tudi do 30%!  
Za obisk in ogled strokovnega sejma Farbe v Kölnu pa je 
sekcija poiskala ponudbo, za katero upamo, da bo spodbudila 
organiziran ogled sejma. Stroške prevoza bo za člane krila 
Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS. Število 
je omejeno, prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest. Sejem 
je specializiran in pokriva le področje slikopleskarstva, kar 
pomeni, da je strokovno najbolj pomemben sejem.  
Interesentom lahko pošljemo programa obeh dogodkov po 
elektronski pošti! 

  
 

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 že na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana, 
v zelo kratkem času pa bodo na razpolago tudi sredstva pri 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 in plačana članarina OOZ Škofja Loka 
  NLB d.d. 
1. Obrestna mera 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB 
4.  Datum plačila obresti mesečno 
5. Odplačilo glavnice dvanajst mesečnih obrokov 
6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za obravnavo zahtevka 50,00  EUR enkratno 
8. Vloge sprejema  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! 
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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: 
 

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 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).  
 
DO SPREMEMBE OBRTNEGA ZAKONA JE PLAČEVANJE 
ČLANSKEGA PRISPEVKA ŠE VEDNO OBVEZNO! 
Obveščamo vas, da spremembe Obrtnega zakona, ki bi na novo 
določale obveznost plačevanja članarine, v Državnem zboru RS 
še niso bile sprejete, niti objavljene v Uradnem listu. Na seji 
Vlade RS je bil sprejet le predlog sprememb zakona in 
posredovan naprej v obravnavo Državnemu zboru. Tako 
trenutno izstop iz članstva zbornice še vedno ni mogoč, kar 
pomeni, da obvezno članstvo v obrtno-zborničnem sistemu do 
nadaljnjega ostaja. Predvidevamo, da bo obvezno članstvo v 
zbornici ukinjeno s 1.7.2013 ali pa celo šele z 31.12.2013. Do 
ukinitve pa ostaja vse tako, kot doslej. Takoj, ko bo 
sprejeti zakon omogočil izstop, vas bomo o tem tudi seznanili, 
do takrat pa sprememba članstva ni mogoča. 
 

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 
november 2012 je znašala 1.611,93 EUR EUR. Prehrana med 
delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 dalje 4,90 EUR 
na dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza ali 
najmanj v višini 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 je 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 januar 2013: 

Do vključno 
8.977,20

Nad 8.977,20 
do vključno 
18.295,80

Nad 18.295,80 
do vključno 
27.443,70

Nad 27.443,70 
do vključno 
36.591,60

Nad 36.591,60 
do vključno 
45.739,50

Nad 45.739,50 
do vključno 
54.887,40

Nad 54.887,40 
do vključno 
64.035,30

Nad 
64.035,30

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% 105,40 130,09 195,13 260,16 325,20 390,25 455,29 520,33
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 124,96 187,44 249,91 312,39 374,87 437,35 499,83
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 5,13 7,69 10,25 12,81 15,38 17,94 20,50
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 235,50 353,26 471,01 588,76 706,51 824,26 942,01
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 235,50 353,26 471,01 588,76 706,51 824,26 942,01
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,87 5,80 7,74 9,67 11,61 13,54 15,47
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,93 2,90 3,87 4,84 5,80 6,77 7,74
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,93 2,90 3,87 4,84 5,80 6,77 7,74

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 369,46 554,19 738,90 923,63 1.108,37 1.293,09 1.477,82

3.868,641.450,74 1.934,32 2.417,90783,66 967,16

Dosežena osnova v letu 2011  v EUR:

2.901,48 3.385,06Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.611,93 EUR

 
KRATKA OBVESTILA IN ZANIMIVOSTI 
 
UGODEN NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA 
STARI VRH: Vozovnice lahko kupite v sprejemni pisarni 
naše zbornice. Njihovo število ni omejeno, cene pa bodo 
veljale celotno smučarsko sezono 2012/2013. Pogoj za 
nakup je poravnana članarina.  
 
OBVESTILI CENTRA RITMOLOKO: 
Center RitmoLoko vabi na plesni tečaj. Pričnejo v četrtek, 
14. februarja, ob 18. uri. Info in prijave na t: 041 710 
310 ali na info@freising.si, www.ritmoloko.si 
NOVO v centru RitmoLoko - osebni oz. individualni 
trening po meri posameznika, trenirajte učinkovito - sami 
ali v paru. Informacije:041 710 310 ali na 
info@ritmoloko.si 
 
MOŽNOST NAJEMA APARTMAJA V TERMAH 
OLIMIA 
OOZ Tržič vam nudi možnost letovanja v objemu 
neokrnjene narave. V Podčetrtku – Termah Olimia 
razpolaga s 4-posteljnim generalno prenovljenim 
apartmajem v VASI LIPA. V apartmaju se letuje 
praviloma en teden, in sicer od sobote do sobote. Za 
posamezne dneve oddajajo apartma le v primeru, če ni 
zaseden en mesec pred letovanjem. Apartma je prvi dan 
vseljiv po 12. uri, zadnji dan letovanja pa ga je potrebno 
zapustiti do 11. ure. V apartmaju lahko pripravljate 

hrano, ima telefon in TV sprejemnik s kabelskim 
programom. 
Cena najema je  42 € ali 50 € na dan, odvisno od 
termina. 
V ceni je všteto: najem apartmaja na dan, štiri 
celodnevne vstopnice za kopanje v bazenu TERME 
(oziroma toliko vstopnic, kolikor oseb letuje-največ štiri) 
ter končno čiščenje apartmaja v kolikor se letuje cel 
teden, t.j. 7 dni. 
V kolikor se za koriščenje apartmaja zanimate, jih 
pokličite na tel. 04/ 592 33 40, gsm: 031/ 365 842 ali 
pošljite e-pošto na naslov: aleksandra.kojic@ozs.si 
 
PRIPRAVLJAMO: 
 
- Redno usposabljanje za voznike (3. sklop po 

programu iz leta 2012 in 4. sklop po programu iz leta 
2013) (maj, junij) 

 
- Usposabljanje iz Prve pomoči (april) 
 
- Gledališko predstavo za člane zbornice (april) 
 
- Teden obrti in podjetništva na Loškem (27.5.-

1.6.2013) s Podjetniško tržnico na Mestnem trgu v 
Škofji Loki (1.6.2013) 

 


