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10. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA 
LOŠKEM – TOP 2016 (16. – 21.5.2016) 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora 
d.o.o. in ob finančni podpori občin Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Žiri in Železniki, v času od 16. - 21.  maja 2016 
ponovno pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo 
zvrstili v okviru že 10. Tedna obrti in podjetništva na 
Loškem-TOP 2016. Tokratni program tega dogajanja pa smo 
letos nekoliko spremenili.  

 
 
37. TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
KDAJ: sobota, 21.5.2016, ob 9. uri  
KJE: okolica Škofje Loke  
 
PROGRAM: 
Zbor pohodnikov bo ob 9. uri na trgu pred stavbo naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki. Po aperitivu in manjšem 
prigrizku se bomo najprej odpravili v Sokolski dom, kjer si bomo ogledali razstavo izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja 
Loka. Našo pot bomo nato nadaljevali preko Loškega gradu do Gabrovega, kjer bomo obiskali obratovalnico Marka 
Dolenca, ki se ukvarja z žagarstvom in predelavo lesa. Privoščili si bomo krajši postanek, nato pa se bomo vračali nazaj 
na Loški grad in si, v kolikor nam bo čas dopuščal, ob povratku ogledali še Stari grad.  Po povratku bomo imeli piknik na 
vrtu Bara Freising, kjer nas bosta gostila Ciril Gantar in Mesarija Štajnbirt.  
 
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, 20. maja 2016, 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). 
V primeru dežja bo pohod organiziran v drugem terminu, o čemer bomo vse prijavljene obvestili po 
telefonu najkasneje v petek, 20.5., do 15. ure. 
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CELOTEN PROGRAM 10. TEDNA OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP 2016 
 
Udeležba na vseh dogodkih, ki se bodo odvijali v okviru 10. Tedna obrti in podjetništva na Loškem, je 
brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava!!! 
 
 
Delavnica: BRANJE IN RAZUMEVANJE BILANC ZA PODJETNIKA IN OBRTNIKA 
KDAJ:  ponedeljek, 16.5.2016, ob 17.00 uri  
KJE:  velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, Škofja Loka 
ROK ZA PRIJAVO: 13.5.2016 
 
VSEBINA: 
− Bilance kot vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev. 
− Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja. 
− Ocenimo kvaliteto izkazanega dobička. 
− Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno? 
− Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike? 
− Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja. 
− V katerih bilančnih postavkah podjetje morda skriva izgube? 
− Bo podjetje, ki smo mu prodali blago na odloženo plačilo, sposobno plačati obveznosti v dogovorjenem roku? 
− Bo potencialni dobavitelj, ki nam je poslal ponudbo za letno poslovno sodelovanje, zaupanja vreden poslovni partner? 
PREDAVATELJICA:  
Nataša Pustotnik, magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana 
poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. 
 
 
Delavnica: ISKANJE ZAPOSLITVE V EU, PRIPRAVA UČINKOVITEGA ŽIVLJENJEPISA TER PREDSTAVITEV 
EVROPSKE PODJETNIŠKE MREŽE 
KDAJ:  torek, 17.5.2016, ob 15.00 uri 
KJE:  predavalnica M115 Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka 
ROK ZA PRIJAVO: 16.5.2016 
 
VSEBINA: 
− Kako pripraviti učinkovit in jasen življenjepis?  
− Kako iskati zaposlitvene možnosti v EU ter priložnosti evropskega trga dela? 
− Predstavitev storitev Evropske podjetniške mreže za majhna in srednje velika podjetja. 
− Individualna svetovanja na podlagi predhodno poslanega življenjepisa. 
VODITELJICE DELAVNICE: 
Katarina Kavčič (Centralna služba EURES), Špela Pogačnik Nose (Nacionalni center EUROPASS) in Larisa Vodeb (OZS, 
EEN).  
Za individualna svetovanja je potrebno najkasneje do petka, 13.5.2016, poslati svoj življenjepis po e-pošti 
(jerneja.lotric@ra-sora.si). 
 
 
Top dogodek z dr. Andrejem Pompetom: BLAGOVNA ZNAMKA 
KDAJ:  torek, 17.5.2016, ob 17.00 uri 
KJE:   predavalnica Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka 
ROK ZA PRIJAVO: 16.5.2016 
 
VSEBINA:   
− Znamka in zakaj naj bi jo imeli (tržna znamka je posrednik med kupcem in ponudnikom. Odraža vsa hotenja ponudnika 

ponuditi potrošnikom nekaj, kar se sklada s kupčevimi željami in potrebami v smislu izpolnjevanja materialnih kot tudi 
nematerialnih potreb in pričakovanj).  

− Pomen znamke za kupca (kupcu tržna znamka močno zmanjša tveganje pri nakupu, pomeni mu prihranek časa nakupa in 
pri tem poenostavitev odločanja, pomeni pa tudi konzumiranje vrednot).  

− Pomen znamke za ponudnika (tržna znamka služi ponudniku ter ostalim njenim deležnikom nekoga, ki ga nadomešča na 
trgu, z njeno pomočjo s kupci navezuje stike in jih v času svojega obstoja tudi vzdržuje, gradi in vzgaja tudi pripadnost, 
ustvarja sloves in krepi ponudnikovo moč). 

− Koristi uporabe znamke za posel (uporaba tržne znamke v celotnem poslovanju povzdiguje uporabnikove produkte nad sam 
produkt, doda ji vrednost, ki so jo kupci pripravljeni plačati, a je brez znamke ne bi plačali). 

VODITELJ DOGODKA: 
dr. Andrej Pompe, svetovalec za strateška komunikacijska vprašanja, predsednik in idejno - vsebinski vodja mednarodne 
poslovne šole BrandBusinessSchool, predavatelj na Poslovni fakulteti in Centru višjih šol GEA College.  
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RAZSTAVA IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA S PODELITVIJO NAGRAD OOZ ŠKOFJA LOKA 
TER  FOTOGRAFSKA RAZSTAVA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
KDAJ:  sreda, 18.5.2016, ob 18.00 uri 
KJE:  Sokolski dom, Mestni trg 15, Škofja Loka 
 
PROGRAM: 
− ob 18.00 uri – otvoritev razstave 
− ob 19.00 uri – podelitev nagrad OOZ Škofja Loka in nagrade občinstva, otvoritev fotografske razstave 
Ogled razstave bo možen tudi: 
• 19.5.2016 in 20.5.2016, od 9.00 do 19.00 ure 
• 21.5.2016 in 22.5.2016, od 9.30 do 12.30 ure in od 17.00 do 19.00 ure  
 
 
Svetovanje: NASVETI ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE 
KDAJ:  četrtek, 19.5.2016, ob 17.00 uri 
KJE:  Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
− Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo na Loškem. 
− Izbira organizacijske oblike podjetja (s.p. ali d.o.o.) ter izbira imena, sedeža in dejavnosti podjetja. 
− Pogoji za opravljanje dejavnosti, postopek registracije podjetja in možnosti pridobitve finančnih sredstev. 
− Aktualne novosti v letu 2016. 
SVETOVALKI: 
Petra Dolenc (OOZ Škofja Loka) in Jerneja Lotrič Klemenčič (Razvojna agencija Sora). 
 
 
DAN ODPRTIH VRAT COWORKING CENTRA LOKOMOTIVA IN PREDSTAVITEV 3D PRINTA 
KDAJ:  četrtek, 19.5.2016, ob 19.00 uri 
KJE:  Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
 Predstavitev 3D tiskanja.  
 Ogled Coworking centra Lokomotiva. 
Predstavitev 3D tiskanja bo predstavil Žan Kalan iz podjetja OSM d.o.o., ogled Coworking centra Lokomotiva pa bo potekala 
pod vodstvom Tineta Škrbca, upravitelja centra. 
 
 
Predavanje: LOŠKI OBRTNIKI IN CEHI SKOZI ZGODOVINO 
KDAJ:  petek, 20.5.2016, ob 18.00 uri 
KJE:  Loški muzej Škofja Loka (na Loškem gradu), Grajska pot 13, Škofja Loka  
 
VSEBINA:  
− Razvoj obrti na Loškem. 
− Voden ogled cehovske zbirke. 
− Samostojen ogled zbirke obrti in muzeja. 
Z nami bosta Mojca Šifrer Bulovec in Biljana Ristić iz Loškega muzeja. 
 
 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, tel: 04 50 60 200, e-pošta: 
ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si 
Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si; www.ra-sora.si 
 
 

SEKCIJE OZS PROTI DODATNIM OBREMENITVAM NA PODROČJU TOBAČNE ZAKONODAJE 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se strinja z ukrepi 
Ministrstva za zdravje, ki bodo prispevali k zmanjšanju 
razširjenosti kajenja pri mladih in zaščiti mladih, a močno 
nasprotuje dodatnim obremenitvam gostincev in trgovcev.  
Gostinci in mali trgovci odločno nasprotujejo predlogom 
Ministrstva za zdravje, ki so strožji od sprejetih EU direktiv 
(npr. Direktive 2014/40/EU o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji 
tobačnih in povezanih izdelkov). Predvsem pa nasprotujejo 
dodatnim stroškom, zaradi uvedbe licenčnin in dodatnim 
stroškom povezanim s preurejanjem prodajnih mest ter 
ponovni zaostritvi pogojev za kajenje na terasah in gostinskih 
vrtovih. 
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Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo tako  maja 
organizirala več regijskih zborov vseh gostincev in odločno 
zahtevala spremembe, ki bodo primerljive s sosednjimi 
državami. Na zborih bo zbirala tudi podpise peticije proti 
dodatnim stroškom zaradi uvedbe licenčnin in drugim 
nerazumnim zakonskim predlogom, ki gostincem znova in 
znova neupravičeno omejujejo poslovanje in jih prisiljujejo v 
nepotrebne investicije, kar pomembno vpliva na stanje v 

gostinski panogi ter s tem tudi na stanje gospodarstva v 
Republiki Sloveniji. Še posebej v primerjavi s sosednjimi 
državami.  
Gostincem in trgovcem je DOVOLJ takšnega načina 
pristopanja države in menijo, da je odnos države do njih 
izrazito nepartnerski ter povsem neživljenjski, saj stvarnih in 
utemeljenih razlogov za nova in nova urejanja in spreminjanja 
ter zaostrovanja pogojev poslovanja ni.  

 
 
Je tudi vam dovolj? Bi podpisali Peticijo proti dodatnim obremenitvam zaradi nove tobačne zakonodaje? 
Na voljo je na spletni strani na povezavi http://www.pravapeticija.com/proti_novi_tobacni_zakonodaji, podpišete pa jo 
lahko tudi osebno na sedežu naše zbornice v Škofji Loki.  
Vabimo VSE, ne le gostince in trgovce, da se nam pridružite in podpišete peticijo!  
 

 
 
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. 

 
Za uveljavitev ugodnosti morate člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pridobiti kartico euroShell in se pri tem identificirati s 
kartico Mozaik podjetnih. To lahko storite na podjetju Shell Adria d.o.o. na Bravničarjevi 13 v Ljubljani, po telefonu 01/514 05 14 ali e-
pošti euroShell-slovenia@shell.com. Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih le aktivirate. To storite tako, da po 
e-pošti euroShell-slovenia@shell.com pošljete kopijo vaše kartice Mozaik podjetnih. 
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RAZSTAVLJAJTE Z NAMI NA CELOVŠKEM OBRTNEM SEJMU 2016 (14.-18.9.2016)
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VABILA 
 
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM (28. 5. – 4. 6. 2016)   
 
V dneh od 28.5. do 4.6.2016 Razvojna agencija Sora, v 
sodelovanju z drugimi institucijami in društvi na Škofjeloškem, 
organizira že 14. Teden podeželja na Loškem, katerega namen 
je predstavitev razvojnih aktivnosti na podeželju, njihovih 
rezultatov in povezovanje različnih akterjev, ki delujejo na tem 
področju.  
 
Z letošnjim Tednom podeželja želijo prispevati k 
prepoznavnosti svetovnega klekljarskega kongresa, ki se bo 
odvijal konec junija, saj pripravljajo neprekinjenih 24 ur 
klekljanja in domačih obrti v Selški dolini z zanimivim 
spremljajočim programom, s posebnimi pravljičnimi in 
zgodovinskimi liki naših krajev bodo obarvane tudi ljudske 
pripovedi oz. zgodbe ustvarjalke Karle B. Rihtaršič. Teden 
podeželja bo imel tudi kulinaričen pridih, za ljubitelje 
čebelarstva in umetnosti so na Poljanskem pripravili pestro 
dogajanje na Kmetiji Pri Jakuc in v Šubičevi hiši, Dom 
čebelarjev ČD Škofja Loka pa vabi tudi na Dan odprtih vrat.  
Vabljeni pa tudi na uvodno prireditev tega tedna, v soboto, 
28.5.2016, ko bo na škofjeloškem Mestnem trgu v 
dopoldanskem času potekala Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, ki bo obogatena z dodatno ponudbo, prikazi kmečkih 
opravil, ustvarjalnimi delavnicami, predstavitvami društev in 
institucij, ki delujejo na podeželju ter glasbeno – kulturnim 
programom.  
 
Podrobnejši program posameznih dogodkov 14. 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 in http://babicadedek.ra-
sora.si. Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 04/ 50 60 
225. 
 
26. STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV 
(28.5.2016) in STROKOVNO SREČANJE 
PLASTIČARJEV (27. in 28.5.2016) (Terme 3000, 
Moravske Toplice, hotel Livada)     
  
Dnevi kovinarjev bodo letošnje leto eno dnevni strokovni 
dogodek, ki bo potekal v soboto, 28. maja 2016. V 
dopoldanskih urah bodo potekala splošno podjetniška 
predavanja, ki se bodo po pavzi nadaljevala s strokovnim 
delom vsebin. Po popoldanskem ogledu podjetja ROTO in 
degustaciji vinjakov ter konjakov bo sledila večerja z zabavo s 
plesom, kakor že leta do sedaj. Za vse, ki bodo želeli vikend 
zaključiti še s prijetnim, lahkotnim, neformalnim druženjem, bo 
v nedeljo, 29. maja dopoldne, na voljo možnost krajšega 
ogleda lokalne znamenitosti. Za nedeljsko druženje sicer ne bo 
fiksnih rezervacij in organiziranega prevoza, bo pa skupina na 
lokacije prednajavljena, tako da bo zagotovljen prostor in 
eventualno vodenje.   
  
Strokovno srečanje plastičarjev pa bo dvodnevni dogodek 
in bo potekal 27. in 28. maja 2016, pri čemer bo prvi dan 
usmerjeno bolj na strokovne teme z dejavnosti plastičarjev, 
drugi dan, v soboto, 28. maja, pa bo druženje dobilo še 
nekoliko večje razsežnosti in možnosti mreženja, saj bosta v 
dopoldanskem delu programa sekciji kovinarjev in plastičarjev 
združili predavanja na vsebine splošno podjetniških tem, 
potem pa ločeno po strokah izvedli še predavanja posamezne 
stroke. Po predavanjih v petek, 27.5., bo v popoldanskem času 

organiziran obisk okoliške kleti z degustacijo vin, dan pa bo 
zaključen z večerjo in prijetnim druženjem.   
  
Vsebine v okviru obeh srečanj: ponovno bo govor o novostih 
pri davčni zakonodaji, na področju varilstva se bodo udeleženci 
seznanili z modularno varilno robotsko celico ROBOFLEX, 
poglobili specializirano znanje na temo antikorozijske zaščite z 
vročim cinkanjem, se seznanili s tem, kaj je potrebno vedeti o 
varnosti strojev skozi celoten življenjski cikel stroja, se 
seznanili o trdih prevlekah in možnostih zaščite orodij za 
predelovanje plastike, z novostmi pri večkomponentnih orodjih 
za brizganje plastike in drugimi aktualnimi teoretičnimi znanji s 
področja plastičarstva, kot npr. kompoziti, kompaundi in 
blendi. Na srečanju bodo udeleženci s strani Tržnega 
inšpektorata RS seznanjeni tudi z novostmi, ki jih pripravljajo 
in opažanji glede pogostejših napak, ki jih na terenu zaznavajo 
na področju kovinarke in plastičarske dejavnosti. 
Dogodka bosta obogatena tudi z drugimi vsebinami, 
dobrodošlimi obrtnikom in podjetnikom: predavatelji bodo 
odgovorili na vprašanje kako prihraniti pri nakupu 
računalnikov, seznanjali z novostmi pri ugodnostih kartice 
Mozaik podjetnih in izvedli delavnico »Prodajati tam, kjer do 
sedaj še nismo prodali«. 
Kakor leta do sedaj pa bo dobro poskrbljeno tudi za 
spremljevalke udeležencev srečanja. V vzporednem programu, 
ki bo potekal po predavanjih splošno podjetniških tem, v 
soboto, 28.5., bo organiziran ogled Tropskega vrta Ocean 
Orchids.   
 
Program srečanja kovinarjev in plastičarjev, prijavnico in 
navodila za rezervacijo nočitev najdete na www.ozs.si, Sekcija 
kovinarjev / Sekcija plastičarjev - zavihek ,,AKTUALNO˝. 
Prijave na oba srečanja potekajo do 20. maja 2016, rezervacije 
nočitev pa do 13. maja 2016 
 
PRIROČNIK: PRIPOROČILA O OZNAČEVANJU 
TEKSTILNIH IZDELKOV 
 
Pripravila ga je Sekcija tekstilcev pri OZS.  V priročniku je na 
kratko predstavljeno, da so pravila za navajanje surovinske 
sestave tekstilnih izdelkov enotna in veljajo na celotnem 
evropskem trgu, v vseh državah članicah. Pogoji in pravila za 
etiketiranje in označevanje tekstilnih izdelkov, kot tudi pravila 
za uporabo imen, so določeni z evropsko Uredbo (EU) št. 
1007/2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim 
etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih 
izdelkov. Skratka, v brošuri je predstavljeno obvezno in 
neobvezno označevanje tekstilnih izdelkov v deželah članice 
EU, določbe prej omenjene uredbe, področje uporabe uredbe, 
dovoljena imena tekstilnih vlaken, tekstilni izdelki s surovinsko 
sestavo 100 % in iz več vrst vlaken, etiketiranje in označevanje 
s skupno etiketo in določanje surovinske sestave. V drugem 
delu je predstavljeno neobvezno in priporočljivo označevanje 
tekstilnih izdelkov, slovenski prevodi imen in predlog izrazov za 
surovinsko sestavo polnil in ostale koristne informacije za 
katere je dobro vedeti. Priročnik je na voljo članom zbornice 
brezplačno, dobite pa ga na sedežu OOZ Škofja Loka. 
 
POPUST ZA ČLANE SEKCIJE TEKSTILCEV 
 
Z  veseljem vam sporočam, da se je Sekcija tekstilcev pri OZS 
dogovorila s podjetjem Svet metraže, da prejmejo člani sekcije 
Zlato kartico, s katero so deležni stalnega 20 %  popusta. 
Pristopno izjavo za pridobitev kartice ugodnosti Svet metraže 
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prejmete interesenti pri sekretarki Sekcije tekstilcev pri OZS 
Adrijani Poljanšek (adrijana.poljansek@ozs.si). Zlato kartico je 
možno pridobiti le na podlagi pristopne izjave in številke kartice 
Mozaik podjetnih. 
 
OBISK GOSPODARSKE DELEGACIJE NA ČEŠKEM (23. 
in 24.6.2016) 
 
Obveščamo vas, da se bo mag. Dejan Židan, minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,  23. in 24. junija 2016 z 
gospodarsko delegacijo mudil na uradnem obisku na Češkem. 
Podjetja ste vabljena, da sporočite svoj interes za udeležbo v 
gospodarski delegaciji, interes za poslovanje na Češkem in 
težave pri prodiranju oziroma poslovanju na češkem trgu. 
Posredujete lahko tudi informacijo, s predstavniki katerih 
čeških inštitucij in podjetij bi se želeli srečati. 
V okviru obiska se bodo podjetja udeležila tudi uradnega 
sprejema na Veleposlaništvu RS na Češkem ob Dnevu 
državnosti, kjer bodo prisotni tudi predstavniki čeških podjetij. 
Zainteresiranim bo program obiska posredovan naknadno, ko 
bodo znane podrobnosti obiska. 

Svoj interes sporočite do ponedeljka, 16.5.2016,  na 
elektronska naslova janez.slabe@gov.si in 
vladimir.celigoj@gov.si. 
 
POSLOVNO SREČANJE V OPATIIJI (2.6.2016) 
 
Obveščamo vas, da Hrvaška gospodarska zbornica v 
sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica 
je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje 
FRANCHISING EXHIBITION CROATIA 2016, ki bo potekalo 2. 
junija 2016 v kongresni dvorani hotela Royal v Opatiji. 
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki:  
- razmišljajo o nakupu/prodaji franšize, 
- so pripravljena vlagati  v preizkušene poslovne modele, 
- iščejo sredstva za realizacijo poslovne ideje, 
- ponujajo/iščejo finančne in intelektualne storitve, 
- iščejo nove poslovne partnerje in nove trge. 
Sodelovanje na srečanju je za člane OZS brezplačno. Potrebno 
je izpolniti elektronsko prijavo preko spletnega portala 
http://fec2016.talkb2b.net/. 
Rok za prijavo je 24.5.2016! 

  
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! 
 
ZANIMIVO 
 
POZOR, PONOVNO KROŽI ZAVAJAJOČE PISMO! 
 
Pozor, ponovno kroži zavajajoče pismo!Komaj dva meseca 
nazaj smo vas opozarjali na problematične poslovne ponudbe, 
v katere so se ujeli nekateri uporabniki e-pobotov, že je pred 
nami nova zgodba. Naši člani zadnje čase ponovno množično 
prejemajo pošto tujega spletnega poslovnega imenika 
European Business Number. Gre za očitno zavajajoče vabilo k 
vpisu v tuj spletni poslovni imenik, kjer podjetnik misli, da se 
brezplačno vpisuje v nekakšno bazo in da ga to ne bo nič stalo, 

dejansko pa gre za visoko plačljivo storitev. Tokrat tudi 
namigujejo, da gre za pridobitev nekakšne evidenčne številke, 
ki naj bi bila potrebna za vsa podjetja v Evropski uniji.  
Praviloma ponudbe vedno na prvi pogled izgledajo kot 
brezplačna storitev, vendar vsebujejo drobni tisk, ki ga 
podjetniki pri podpisu obrazca velikokrat spregledajo. In ravno 
v drobnem tisku se skrivajo podrobnosti, ki vas po podpisu in s 
tem sklenitvijo pogodbe največ stanejo. 
Pomembno je, da pred kakršnim koli podpisom in izpolnitvijo 
podatkov podrobno preučite, kaj podpisujete in kaj iz 
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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 

dokumenta izhaja. Žal se še vedno dogaja, da se podjetja 
svoje napake zavedo šele, ko prejmejo račun za storitev, ki so 
jo nezavedno naročile. Zavedajte se, da smo ljudje v veliki 
večini še vedno pošteni in zaupljivi, kar nekateri s pridom 
izkoriščajo za svoje goljufive projekte. Tudi vsega, kar v glavi 
nosi napis EU in podobo rumenih zvezdic, ne smete vzeti kot 
nekaj zveličavnega, resnega, pravičnega in poštenega. Žal, 
prej nasprotno! 
 
KRATKOTRAJNO DELO: POMOČ SORODNIKA VAS 
VSEENO LAHKO STANE (Monika Kern, Data d.o.o.) 
 
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v 
mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri 
samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, pri čemer gre 
največkrat za pomoč sorodnika. Pri opravljanju dela morajo biti 
izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. Spomnimo, za 
kratkotrajno delo sklenitev pogodbe ni nujna. 
Pri kratkotrajnem delu gre po vsebini za opravljanje dela ali 
storitev na podlagi drugega pogodbenega razmerja, so 
sporočili s Fursa. Po Zakonu o dohodnini dohodek (Zdoh-2) iz 
drugega pogodbenega razmerja vključuje vsak posamezni 
prejemek za opravljeno delo ali storitev. Morebitna izplačila 
povračila stroškov (prehrana, prevoz na delo), izplačana osebi, 
ki opravi kratkotrajno delo, se štejejo za dohodek iz drugega 
pogodbenega razmerja. 

Davčna osnova od navedenega dohodka je vsak posamezni 
dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov 
dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi 
dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela 
ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in 
do višin, ki jih na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada, 
so še sporočili na Fursu. 
Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 
18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter 
varstva nekaterih kategorij delavcev, opravljati v skladu s 
predpisi o delovnih razmerjih ter predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu. Pri kratkotrajnem delu delovne pomoči pri delu ni 
treba plačati. 
Kratkotrajno delo lahko opravljajo: 
- zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani 

istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
samozaposlene osebe, 

- zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani 
istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe, oseba, s 
katero je lastnik ali solastnik družbe ali samozaposlene 
osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, 

- starši in otroci zakonca / zunajzakonskega partnerja / 
partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali samozaposlene osebe. 

 
PROSTI POSLOVNI PROSTOR NA OOZ ŠKOFJA LOKA 
Na razpolago je poslovni prostor v pritličju Centra storitvene obrti v velikosti 64,10 m2. Cena: 6,65 EUR/m2. Dodatne informacije 
dobijo interesenti na telefon 04 50 60 200. 

 
 
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 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 
 
Tabeli za obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih in družbenikov objavljamo na naši spletni strani! 
 
 
 
 
 

SPREMLJAJTE NAŠO NOVO SPLETNO STRAN: WWW.OOZ-SKOFJALOKA.SI!!! 
 
 


