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ČLANSTVO V OZS IN OOZ 
 
S sprejemom sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13) so se pojavila vprašanja glede izstopa članov iz 
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. 
 
Novela Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13) je stopila v veljavo 27.4.2013. Izstop članov iz OZS in OOZ določa 30. člen 
sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13), in sicer določa, da lahko člani izstopijo iz članstva po 
izteku 6 mesecev od uveljavitve zakona, torej ne prej kot po 27.10.2013. Prav tako navedeni člen določa, da članu OZS in 
OOZ preneha članstvo prvi dan meseca po mesecu v katerem je OZS ali OOZ prejela njegovo pisno izjavo o izstopu. Vse do zaključka 
prehodnega obdobja obveznost plačevanja članskega prispevka ostaja. 
 
Vabimo vse, ki svojih obveznosti iz članarine ne poravnavate redno, da svoj dolg poravnate čim prej, s čimer se boste izognili 
zaračunavanju zamudnih obresti in dodatnim stroškom, ki jih prinaša izterjava preko carinske uprave. 

 
 
7. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 2013 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 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.  
 
35. TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN 
PODJETNIKOV (sobota, 25. 5. 2013) 
 
KDAJ: sobota, 25.5.2013, ob 8.30 uri  
KJE: okolica Žirov  
PROGRAM: 
Zbor pohodnikov bo ob 8.30 uri na parkirišču pri tovarni Alpina 
v Žireh. Po aperitivu in manjšem prigrizku se bomo odpravili 
proti Nordijskemu centru Žiri, kjer si bomo ogledali skakalnice. 
Sledil bo pohod proti Goropekam, kjer si bomo ogledali 
proizvodnjo oblazinjenega pohištva našega člana Silva Žaklja. 
Po krajšem postanku  bomo z našim pohodom nadaljevali čez 
Opale do vrha Goropek, kjer si bomo pri koči privoščili piknik. 
Tja bomo predvidoma prispeli okrog 13. ure. Med povratkom 
nazaj do parkirišča pri Alpini, si bomo v Cerkvi Sv. Martina v 
Žireh ogledali vitraž, ki je bil lansko leto vgrajen s pomočjo 

Žirovskih obrtnikov in Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka. 
 
Cena znaša 10 EUR na osebo. V to ceno je vključeno: 
dobrodošlica na mestu zbirališča, obrok hrane in pijače ter 
nezgodno zavarovanje. Za otroke, ki ne bodo zaužili 
samostojnega obroka in pijače na pikniku, ni kotizacije.  
Prijave z vplačilom sprejemamo v pisarni zbornice najkasneje 
do četrtka, 23. maja 2013, do 10. ure. Prosimo, da rok za 
prijave upoštevate, s čimer nam boste olajšali organizacijo in 
ureditev zavarovanja.  
Čeprav se udeležujete pohoda na lastno odgovornost, bomo 
kljub temu poskrbeli za nezgodno zavarovanje vseh 
udeležencev, zato je potrebno ob prijavi navesti imena  
pohodnikov (tudi otrok). 
Pohod bo potekal ne glede na vremenske razmere!  
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PODJETNIŠKA TRŽNICA 
KDAJ: sobota, 1. junij 2013, od 8. – 12. ure 
KJE: Mestni trg, Škofja Loka 
PROGRAM: 
� Predstavitev in prodaja izdelkov ter storitev podjetnikov in 

obrtnikov z Loškega 
� Praktični prikazi obrti in obrtniških poklicev v živo  
� Animacija za otroke 
� Podelitev nagrad najkreativnejšim dijakom Šolskega centra 

Škofja Loka 
� Sejem starin 
� Predstavitev in degustacija izbranih loških jedi, 

pripravljenih iz lokalno pridelanih živil, ki bogatijo ponudbo 
gostinskih ponudnikov v okviru Leader projekta »Okusi 
loškega podeželja«  

� Animacija za otroke 
� Zabavni program z glasbeno skupino OF 
 
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).  
 
Delavnica: AKTUALNI RAZPISI ZA DELUJOČA 
PODJETJA 
KDAJ: torek, 28.5.2013, ob 15. uri  
KJE: velika sejna soba UE Šk.Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka 
VSEBINA: 
� Predstavitev odprtih razpisov 
� Predstavitev najpogostejših napak pri prijavi na razpis 
 
Delavnica: »PRVI VTIS« S SAŠO EINSIEDLER 
KDAJ: torek, 28.5.2013, ob 17. uri  
KJE: Sokolski dom, Mestni trg 15, Škofja Loka  

PROGRAM: 
� Prvi vtis (zakaj je pomemben, kaj ga sestavlja in kako ga 

naredimo boljšega) 
� Govorica telesa (kaj sporoča, kako jo beremo in kako jo 

uporabljamo v pogajanjih, razgovorih…) 
� Kako uspešno vodimo pogovor, katera vprašanja so prava 
PREDAVATELJICA: 
Saša Einsiedler, televizijska in radijska voditeljica, 
komunikacijska trenerka in svetovalka ter mediatorka, nam bo 
temo predstavila na zanimiv in zabaven način. 
 
Delavnica: KJE PODJETJE PRI SKLEPANJU 
ZAVAROVANJ NAREDI NAJVEČ NAPAK? 
KDAJ: sreda, 29.5.2013, ob 16. uri  
KJE: velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 
VSEBINA: 
� »Drobni tisk« pri posameznih zavarovalnih vrstah in riziki, 

ki lahko ogrozijo delovanje podjetja 
� Ali bo podjetje v primeru škode dobilo izplačilo 

odškodnine?  
 
OTVORITEV RAZSTAVE IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA 
CENTRA ŠKOFJA LOKA  
KDAJ: sreda, 29.5.2013, ob 18. uri  
KJE: Sokolski dom, Mestni trg 15, Škofja Loka  
PROGRAM: 
� Razstava izdelkov 
� Razglasitev nominirancev za prejem denarnih nagrad OOZ 

Škofja Loka 
Ogled razstave: četrtek, 30.5.2013, od 9.-19. ure; petek, 31. 5. 
2013, od 9.-19. ure; sobota, 1.6. 2013, od 9.-12. ure  
 
Delavnica: KAKO POSTATI PODJETNIK? 
KDAJ: četrtek, 30.5.2013, ob 16. uri 
KJE: velika sejna soba OOZ, Spodnji trg 2, Škofja Loka 
VSEBINA: 
� Katero organizacijsko obliko izbrati (s.p. ali d.o.o.) 
� Kako izbrati ime, sedež in dejavnost podjetja 
� Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti 
� Kakšen je postopek registracije podjetja,… 
� Predstavitev lokalnega podjetnika 
 
 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, tel. 04 50 
60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net 
- Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. 04 50 60 223, e-pošta: 
info@ra-sora.si 

 
 

VABILA 
 
Razstavljajte na MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU – 
MOS 2013 V CELJU 
 
Na zbornici ponovno načrtujemo skupinski nastop naših članov 
na tej največji poslovno-sejemski prireditvi regije, ki bo letos 
potekala v času od 11. do 17. septembra 2013.  
K razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki 
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine. OOZ Škofja 
Loka bo krila stroške najema in osnovne ureditve 
prostora, stroške opreme (vitrina, podest…) pa krije 
vsak razstavljavec sam.  
Skupinsko razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v 
primeru zadostnega števila interesentov.  

Prijave sprejema strokovna služba zbornice (tel.: 04 50 60 200 
ali ooz.sk.loka@siol.net) do četrtka, 15. maja 2013. 
 
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 oz. 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 
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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. 
 
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.  
V sodelovanju z OZS bomo 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 usposabljanju je omejeno! Rok za prijavo je 
20.5.2013. 
 
Seminar: »INŠPEKCIJSKI NADZOR« (sreda, 15.5.2013) 
 
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma 
spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. V praksi nam obisk 
inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina 
delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Iz 
navedenega razloga OOZ Radovljica pripravlja seminar, ki bo v 
sredo, 15. maja 2013, ob 10. uri v večnamenski dvorani 
zbornice, Gorenjska c. 20, Radovljica.  Seminar bo trajal 
štiri ure.  
Seminar je namenjen seznanitvi zavezancev z določbami 
ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU tako, da bodo 
udeleženci seminarja spoznali: 
→ splošna načela inšpekcijskega nadzora; 
→ položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev; 
→ POOBLASTILA inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega 

nadzora (kaj sme inšpektor pregledati, kdaj in kako sme 
vstopiti na zemljišče, prostore...zavezanca, prav tako 
bomo spoznali, katere listine sme inšpektor odvzeti, kaj je 
potrebno v tem primeru storiti ...; 

→ poiskali bomo odgovor, kdaj se lahko inšpekcijski pregled 
opravi v nenavzočnosti delodajalca, lastnika ..., 

→ kako je z vstopom v  poslovne in druge prostore, ki ne 
pripadajo zavezancu.  

V nadaljevanju pa se boste seznanili z naslednjimi temami: 
→ kdo je lahko stranka v postopku (je to lahko tudi 

prijavitelj?) 
→ kako obravnavati anonimne prijave 
→ kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob 

branju zapisnika, posledice zapisa v zapisniku 
→ ukrepi inšpektorjev 
→ katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano 

odločbo nismo zadovoljni 
Predavala bo ga. Melita Ambrož.   
 
Potrebne so predhodne prijave na OOZ Škofja Loka, 
telefon 04 50 60 200, najkasneje do  torka, 14.5.2013, 
do 10. ure. Za člane OOZ Škofja Loka je udeležba na 
seminarju brezplačna, za nečlane pa znaša kotizacija 50 EUR. 
 
4. M&Q KONFERENCA (Meroslovje & Kakovost) (Bled, 
22.-23.5.2013) 
 
Vsako novo pridobljeno znanje velja za moč in zaklad, ki na 
vsakem koraku spremlja svojega lastnika. Svoje znanje in 
izkušnje bodo z vami delili številni strokovnjaki iz področja 
proizvodnje, laboratorijev in avto področja. Predstavili vam 
bodo nove meroslovne rešitve in obilo primerov dobrih praks 
ter nova znanja na področju merjenja in kakovosti. 
Konferenca bo potekala 22. in 23. maja 2013 v Golf Hotelu 
Bled. Oglejte si program konference, ki ga najdete na spletni 
strani www.mqkonferenca.si 
Za vas so pripravili privlačne popuste na kotizacijo: 10% 
popust za 1 prijavo; 15% popust za 2 prijavi; 20% popust za 3 
prijave; akcija 3+1gratis za 4 prijave. 
 
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE (Ljubljana, 22.-
23.5.2013) 
 
GIZ DZP (Gospodarsko interesno združenje za distribucijo 
zemeljskega plina) vas vljudno vabi na strokovno srečanje: 
»Tehnični predpisi za notranjo plinsko napeljavo – DVGW«, ki 
bo v sredo, 22. maja 2013, od 9.00 do 17.30  in v četrtek, 23. 
maja 2013, od 9.00 do 11.30, v kongresnem centru hotela 
MONS, v Ljubljani. 
GIZ DZP dogodek organizira v sodelovanju z nemškim 
združenjem za plinsko in vodno gospodarstvo (DVGW), ki je 
vodilna evropska organizacija za predpise in standarde, 
raziskave in razvoj ter mednarodno povezovanje na področju 
zemeljskega plina. Predavatelj na dogodku bo strokovnjak za 
notranjo plinsko napeljavo inženir Kai-Uwe Schuhmann 
(DVGW). Dogodek bo potekal v nemškem jeziku s 
konsekutivnim prevajanjem. Več o dogodku na spletni 
strani: www.zemeljski-plin.si 

 
 

ZAKONODAJA 
 
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI IN ELEKTRONSKE 
NAPRAVE ZA BLAGAJNE 
 
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) oz. njegova 
sprememba, ki se je začela uporabljati s 1.1.2013 (ZDavP-2F, 
Ur. list RS št. 94/2012, z dne 10.12.2012) predpisuje in določa 
lastnosti in način delovanja računalniških programov in 

elektronskih naprav, ki se uporabljajo za izdajanje računov pri 
gotovinskem poslovanju. 
 
To je opredeljeno v novem 8. in 9. odstavku 38. člena ZDAVP-
2, kjer je predpisano, da:  
*  Zavezanec za davek (samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost 
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ali pravna oseba) ne sme imeti ali uporabljati računalniškega 
programa ali elektronske naprave, ki omogoča kakršno koli 
spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na 
drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh 
njihovih sprememb. 
* Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec 
računalniškega programa, elektronske naprave ali 
informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek 
zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, 
elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča 
kakršno koli spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v 
informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez 
hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. 
 
Globe za kršitev določil o uporabi oz. omogočanju uporabe 
računalniških programov, ki niso skladni z zahtevami 8. in 9. 
odstavka 38. člena ZDavP-2 so od 3.000 € do 250.000 € 
(398.a člen - posebno hudi davčni prekrški pri elektronski 
obdelavi podatkov). 
 
Ponudniki računalniških programov morajo svojim strankam 
(zavezancem za davek)  zagotoviti takšen program, ki bo 
skladen z zahtevami 38. člena ZDavP-2 in ne bo omogočal 
spreminjanja podatkov oz. zapisov brez hrambe izvornih 
podatkov in vseh poznejših sprememb. 
Stroške uskladitve računalniških programov in informacijskih 
sistemov, da bodo izpolnjevali zahteve ZDavP-2, praviloma 
nosijo proizvajalci oz. dobavitelji te opreme  
Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene 
računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, 
obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih 
podatkov davčnemu organu (Pravilnik), ki ga je sprejel  
pristojen minister za finance in v katerem so podrobneje 
predpisane zahteve za računalniške programe za izvajanje 
osmega in devetega odstavka 38. Člena ZDAVP-2, je bil že 
objavljen v Uradnem listu RS v petek, 26.4.2013, veljati pa naj 
bi začel s 1.7.2013. 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na Ministrstvo za 
finance posredovala prošnjo, da se preverjanje skladnosti 
računalniških programov in naprav iz 8. in 9. odstavka 38. 
člena ZDavP-2 začne tri mesece po sprejemu podzakonskega 
Pravilnika oz. ne prej kot pred 1.9. 2013.  
 
PRIČELA STA VELJATI NOV ZAKON O DELOVNIH 
RAZMERJIH ZDR-1 IN SPREMEMBE ZAKONA O 
UREJANJU TRGA DELA ZUTD  
 
Oba zakona sta že bila objavljena v Ur. l. RS, št. 21/2013, 
veljati pa sta začela 12.4.2013, tako da ste verjetno s ključnimi 
novostmi že seznanjeni. Kljub temu na kratko poglejmo na 
kakšne spremembe moramo biti pozorni: 
• Edini lastnik, ki je hkrati poslovodna oseba, lahko sklene 

pogodbo o zaposlitvi, kar se šteje za delovno razmerje. 
• Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je 

spremenjena vsebinska opredelitev, poveča se plačilo 
prispevka delodajalca za brezposelnost. Na drugi strani je 
delodajalec ob sklenitvi pogodbe za nedoločen čas 
oproščen plačila tega prispevka za dobo dveh let. 

• Delavci, ki jim bo prenehala pogodba o zaposlitvi za 
določen čas, bodo upravičeni do odpravnine. 

• Ob odpovedi pogodbe se skrajšujejo skoraj vsi odpovedni 
roki. 

• Za delavce,ki bodo imeli pri delodajalcu od 5-10 let in od 
15-20 let delovne dobe, se pri odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi zmanjšuje višina odpravnine. 

• Zavod za zaposlovanje bo na nek način vključen v 
postopku odpovedi pogodbe že v času odpovednega roka 
(preko obveščanja delodajalca in sofinanciranja dela 
nadomestila plače). 

• Poenostavljeno je vročanje dokumentov ob odpovedi. 
• Drugače so določene varovane kategorije delavcev ob 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
• Tudi v času trajanja poskusnega dela je mogoče 

odpovedati pogodbo o zaposlitvi. 
• Zmanjšuje se višina nadomestila za brezposelnost. 
• Pri določanju pravice do koriščenja letnega dopusta in 

regresa za letni dopust, se upošteva načelo sorazmernosti. 
• Omejena je kvota napotenih delavcev preko agencij glede 

na število zaposlenih pri delodajalcu (napotenih delavcev 
je lahko največ 25 %). 

• Upokojencem je omogočeno občasno in začasno delo. 
 
NOVA ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE 
EDOR (OBVEŠČANJE O DELAVCIH V ODPOVEDNEM 
ROKU) 
 
V skladu z novo zakonodajo, ki ureja trg dela, se v evidenco 
iskalcev zaposlitve pri Zavodu prijavijo delavci v času 
odpovednega roka, po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, če jim 
delodajalci niso ponudili sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po 
Zakonu o delovnih razmerjih. 
Pri Zavodu se prijavijo najkasneje v treh delovnih dneh po 
vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi pridobivanja 
informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju 
zaposlitve in povečanju zaposlitvenih možnosti. 
Po novem mora delodajalec omogočiti takšnemu delavcu v 
odpovednem roku odsotnost z dela najmanj en dan na teden 
zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve (vključevanje 
v ukrepe trga dela). 
Takšnemu delavcu se za čas njegove odsotnosti z dela zaradi 
uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve skrajša trajanje 
denarnega nadomestila v prvem mesecu upravičenosti. 
Vse to velja tudi, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z 
dela ne prijavi pri Zavodu oziroma če se prijavi, vendar ne 
izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz zaposlitvenega načrta. 
Za čas odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano 
nadomestilo stroška delavčeve bruto plače. 
Podatke o odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov 
in razloga nesposobnosti ter višini nadomestila delavčeve bruto 
plače za iskanje nove zaposlitve, bodo delodajalci posredovali 
Zavodu s pomočjo nove elektronske storitve za delodajalce 
eDOR (Obveščanje o Delavcih v Odpovednem Roku). 
Dodatne informacije o delovno-pravni zakonodaji in 
postopkih pri zaposlovanju ali odpuščanju delavcev, 
nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka. 

 

OBVESTILA ZA SEKCIJE  
 
PROMET Z LESOM IN LESNIMI PROIZVODI 
Marca letos je v Evropski uniji začela veljati uredba o lesu. Gre 
za Uredbo št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih 

subjektov,ki dajejo na trg les in lesne proizvode, ki bo 
prepovedala dajanje nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov na evropski trg. Njen namen je boj proti trgovini z 
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nezakonitim lesom. Gre za prvo evropsko uredbo, ki celovito 
ureja področje zagotavljanja zakonitosti sečnje in nadzora 
produkcijske verige lesa. Uredba velja tako za les in lesne 
izdelke, ki so uvoženi v evropske države, kakor za les iz 
evropskih gozdov. V kolikor kupujete les in/ali lesne proizvode 
od držav članic EU (vključno seveda s Slovenijo) in les oziroma 
lesni proizvod ne dajete prvič na trg EU, morate za potrebe 
nadzora in sledljivosti obvezno voditi informacijo o dobavitelju, 
vrsti lesa in količini. Tu ni predpisan obrazec. Bistveno je, da 
vodite evidenco o nabavi lesa in lesnih proizvodov (in sicer od 
koga, kaj in koliko ste kupili). Z evidenco boste morali v 
primeru nadzora izkazati sledljivost, hraniti pa jo boste morali 
5 let. Po preverbi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je 
lahko podlaga za dokazovanje sledljivosti tudi račun, v kolikor 
so jasno razvidne  postavke o dobavitelju ter vrsti in količini 
lesa.  Uredba določa, da je dajanje nezakonito pridobljenega 
lesa ali proizvodov iz takega lesa na trg Evropske unije 
prepovedano in se s to uredbo želi doseči sledljivost in 
preprečiti nezakonito sečnjo. 
Največje zahteve pa se nanašajo na podjetja, ki dajejo les 
in/ali lesne proizvode prvič na trg Evropske unije (na primer, 
da gre za uvoz žaganega lesa iz Hrvaške v Slovenijo). V tem 

primeru so določila uredbe še strožja, saj gre za vzpostavitev 
tako imenovanega »sistema potrebne skrbnosti«.  
Celotno pojasnilo v zvezi z izvajanjem uredbe objavljamo na 
naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si) 

 
ZA AVTOPREVOZNIKE 
Na zboru cestnih prevoznikov, ki ga je sklicala Sekcija za 
promet pri OZS in je potekal 20.04.2013 v Ljubljani na 
Gospodarskem razstavišču, so bile predstavljene naslednje 
zahteve: prost dostop do Luke Koper, pridobitev Subvencije 
Euro 5 EEV in Euro 6, nadaljevanje davčnih olajšav za 
investicije, zagotovitev sredstev in mest za male logistične 
centre in varovana parkirišča, zmanjšanje omejitev vožnje 
tovornim vozilom na SLO cestah, znižanje glob v cestno 
prometni zakonodaji, vračanje trošarine za pogonska goriva 
gospodarskih vozil v celoti, zagotovitev fleksibilne možnosti 
zaposlovanja voznikov, nasprotovanje zaposlovanju invalidov v 
cestnem transportu, omejitev nelojalne konkurence, učinkovita 
sodna izvršba neplačil, taksisti so tudi javni prevozniki.   
Prevozniki pričakujejo rešitev zahtev do 1.6.2013. 

 

 
JAVNI RAZPISI IN POSLOVNA SREČANJA  
 
SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV 
PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI 
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija,  je 3.5.2013 objavila javni 
razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini«. 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih 
stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v 
mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase 
www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov 
AUMA www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih 
razstavljavcev med vsemi razstavljavci.  
2. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja 
upravičenih stroškov individualnih nastopov na mednarodnih 
sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost 
predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, 
povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s 
tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih 
podjetij. 
3. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za 
izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 
EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov 
oziroma največ 8.000,00 EUR na upravičenca. 
4. Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po 
Zakonu o gospodarskih družbah. 
5.  Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:  
stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni 
sejem v tujini; stroški postavitve in ureditve razstavnega 
prostora; stroški upravljanja razstavnega prostora. 
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
6. Ob prijavi na javni razpis bo potrebno priložiti naslednji 
prilogi: 
-kopijo prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni 
podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, 
organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je 
podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma ter kopijo 
potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani 

organizatorja sejma; v primeru elektronske prijave velja 
elektronski izpis prijavnice ter kopija potrditve razstavnega 
prostora s strani organizatorja sejma (»stand confirmation«) 
-kopijo potrdila organizatorja sejma o deležu tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu ali kopijo 
izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali 
AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo 
se neposredni razstavljavci. 
Več informacij o razpisu dobite na spletnem naslovu: 
http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=162&l=sl 
 
MOŽNOST SKUPINSKIH NASTOPOV 
 
Obveščamo vas, da bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS), v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija), organizirala 
letošnjo jesen dva skupinska sejemska nastopa slovenskih 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini: 
-Mednarodni sejem ZEPS v Zenici, BIH, 1. – 5. oktober 2013 
-Mednarodni sejem TEHNOMA v Skopju, Makedonija, 15. – 
19. oktober 2013 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo za prijavljena podjetja 
zagotovila najem neopremljenega razstavnega prostora in 
tehničnih priključkov ter krila stroške vpisa razstavljavcev v 
sejemski katalog, OZS pa bo poskrbela za izvedbo sejemskega 
nastopa. Stroške postavitve razstavnega prostora ter prevoza 
in zavarovanja razstavnih eksponatov krijejo podjetja sama. 
Prijave sprejema OZS do zapolnitve razpoložljivega 
razstavnega prostora. Vabilo in prijavne obrazce za oba sejma 
lahko dobite pri strokovni službi OOZ Škofja Loka. Rok za 
prijavo je petek, 14. junij 2013.  
 
MOŽNOST SOFINANCIRANJA ŠOLNIN 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 1. 2011 na 
svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil 
Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 
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2007/2008 do 2012/2013. Okvirna višina razpoložljivih 
sredstev je v vrednosti 6.923.610,00 EUR. Rok 
prijave:15.7.2013. 
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, 
povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene 
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti 
posameznikov. 
Predmet sofinanciranja 
Vlagatelji, ki so v navedenih šolskih letih zaključili celoten ali 
del programa srednješolskega izobraževanja odraslih (nižje 
poklicno, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, 
poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja) lahko 
pridobijo povrnitev do 90% upravičenih stroškov šolnin 
za uspešno opravljene obveznosti: 
• po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih 

letih/letnikih; 
• zaključeno izobraževanje; 
• delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit; 
• priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali 

zaključnim izpitom; 
• diferencialne izpite; 
• v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po 

osebnem izobraževalnem načrtu; 
• maturitetni ali poklicni tečaj. 
Ključni pogoji: 
• vlagatelj mora biti državljan Republike Slovenije; 
• vlagatelj mora biti ob zaključku izobraževalnega programa 

ali posameznega šolskega leta star od 25 do 64 let; 

• uveljavlja lahko le stroške šolnine do vključno V. stopnje 
srednješolskega izobraževanja za šolska leta 2007/2008, 
2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 
2012/2013; 

• stroške, ki jih uveljavljajo morajo poravnati z lastnimi 
sredstvi in ne smejo prejeti sredstev iz drugih virov; 

• račun za šolnino mora biti plačan znotraj upravičenega 
obdobja, in sicer od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2013. 

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do 
porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15. 7. 2013. 
 
Vlagatelji, ki so že oddali vlogo na predhodno povabilo 
(75. JP):  
Prijavijo se lahko tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na 
Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 
izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 
2008/2009 in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 47/10). 
Če so finančna sredstva že prejeli na podlagi omenjenega 
javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev 
v znesku razlike sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi 
tega javnega povabila. Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko 
sredstev v okviru tega javnega povabila, morajo poslati novo 
vlogo, ki vsebuje celotno dokumentacijo, kot je določeno v 
točki 4 drugega (II.) poglavja navodil javnega povabila »Kaj 
mora vsebovati popolna vloga«. 
 
Več informacij dobite na spletni strani http://www.sklad-
kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/sofinanciranje-solnin-
izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/ 

 

 
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. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
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OBVESTILA RAZVOJNE AGENCIJE SORA, katere soustanovitelj je tudi OOZ Škofja Loka  
 
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM – tudi letos z zanimivimi 
dogodki  
Razvojna agencija Sora v dneh od 2.6. do 8.6.2013, v 
sodelovanju z razvojnimi institucijami in društvi na 
Škofjeloškem, organizira že 11. Teden podeželja na Loškem, 
katerega namen je predstavitev aktualnih razvojnih aktivnosti 
na škofjeloškem območju ter sodelovanje društev, institucij in 
posameznikov, ki prispevajo k razvoju podeželja.  
Letošnji teden začenjajo s Pohodom po čebelarski poti mimo 
Sv. Urbana, sledilo bo predavanje o prehranski varnosti in 
HACCP-u, v Čebelarskem domu v Brodeh se bo odvijal 
čebelarski dan in v sodelovanju z Društvom Resje tudi 
predavanje s praktično delavnico izdelave izdelkov iz čebeljih 
pridelkov, informirali vas bodo o tem, zakaj in kako skrbeti za 
malo komunalno čistilno napravo, organizirajo tudi predavanje o 
pomenu lokalne hrane s kulinarično delavnico pod vodstvom 
kuharskega mojstra Andreja Goljata.  
Celotno dogajanje bo dopolnjevala predstavitev ponudbe v 
Domačih kotičkih KGZ Škofja Loka s pokušino izdelkov, na 
zadnji dan tedna podeželja, v soboto, 8.6.2013, pa bo potekala 
še zaključna prireditev s Tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov 
na Mestnem trgu, ki bo popestrena z dodatno ponudbo in 

kulturnim programom ter sejmom unikatnih izdelkov na 
Cankarjevem trgu, v popoldanskem času pa bo še voden ogled 
tematske poti Pot v Sušo.   
Podrobnejši program posameznih dogodkov 11. Tedna 
podeželja na Loškem lahko dobite na Razvojni agenciji Sora, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, lahko pa si ga preberete tudi na 
spletni strani www.ra-sora.si . 
 
Napoved predstavitev aktualnih razpisov za podjetja:  
V mesecu juniju bo Razvojna agencija Sora d.o.o. izvedla več 
brezplačnih predstavitev javnih razpisov za podjetja. 
Predstavitve bodo potekale v Občini Gorenja vas – Poljane, 
Občini Železniki ter Občini Žiri predvidoma 14., 17. in 18. junija 
2013 od 13.00 do 15.00 ure oz. od 14.00 do 16.00 ure. 
Podrobnejša vsebina ter natančnejše lokacije predstavitev bodo 
objavljene 14 dni pred izvedbo delavnic na spletni strani 
www.ra-sora.si (področje Aktualno). Predstavitve so financirane 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in se 
izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja 
celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na 
lokalnem nivoju v letu 2013 »VEM 2013«. 

 

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 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. 
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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 1.300 izvodov 

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).  
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 februar 2013: 1.497,55 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 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR. Mesečni znesek pavšalnega 
prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za obdobje od 1.1.2013 dalje znaša 4,55 EUR. 
 
Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec april 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% 105,40 120,85 181,28 241,70 302,14 362,56 422,99 483,41
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 116,09 174,14 232,18 290,23 348,27 406,32 464,36
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,76 7,14 9,52 11,91 14,29 16,67 19,05
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 218,79 328,19 437,58 546,98 656,38 765,77 875,17
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 218,79 328,19 437,58 546,98 656,38 765,77 875,17
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,59 5,39 7,19 8,99 10,78 12,58 14,38
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,80 2,70 3,59 4,49 5,39 6,29 7,19
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,80 2,70 3,59 4,49 5,39 6,29 7,19

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 343,24 514,86 686,47 858,11 1.029,72 1.201,34 1.372,95

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.695,59 3.144,86Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.497,55 EUR

3.594,121.347,80 1.797,06 2.246,33783,66 898,53

KRATKA OBVESTILA  
 
ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM:  
 
1. 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. 

2. Na voljo so prosti poslovni prostori v Zmincu v velikosti do 
100 m2, primerni za proizvodnjo ali pisarniško dejavnost. 
Informacije na tel.: 040/888-235. 

3. Obrtnik išče poslovni prostor v velikosti do 50 m2 za 
proizvodno dejavnost. Telefon dobite v pisarni zbornice. 

 

GESLA ZA VSTOP NA SPLETNI PORTAL OZS 
 
Večina prejemnikov računov za članarino za mesec april 2013, 
vas je prejela tudi natisnjena gesla za vstop na spletni portal 
OZS (www.ozs.si). Gesla so natisnjena na spodnjem delu 
računa. S prijavnimi podatki lahko brezplačno urejate svojo 
spletno predstavitev v spletnem katalogu Moj obrtnik! 
Morebitna vprašanja, povezana s prijavo, registracijo ali 
urejanjem spletnega kataloga, lahko posredujete na strokovno 
službo OOZ Škofja Loka ali neposredno na OZS na e-naslov: 
registracija@ozs.si 

 
 


