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Najava dogodka: PRAZNOVALI BOMO 40 LET! 
 
OOZ Škofja Loka letos praznuje 40 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti bomo pripravili tudi osrednjo prireditev, ki 
bo potekala v petek, 15. aprila, s pričetkom ob 19. uri v Športni dvoran Trata v Škofji Loki. Na njej bodo 
nastopili: Alenka Godec; Daniel Rampre in Andreja Čamernik; Janez in Maja Triler; Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove 
grape; Ansambel Dor ma Cajt ter Mestni pihalni orkester Škofja Loka. Program bo povezovala Saša Pivk Avsec. 
Vsak član (aktiven ali upokojen) bo lahko prejel dve brezplačni vstopnici! 
Več o dogodku bomo objavili v naši aprilski številki Informatorja! 
 
 
 
 
 

»DAN ZA ZDRAVJE« (torek, 15.3.2016, ob 14. uri, MIC Škofja Loka)
 
V sklopu projekta »Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih«, ki 
ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v 
letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«, bomo v torek, 
15.3.2016, s pričetkom ob 14. uri v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra Škofja Loka 
(MIC Škofja Loka), Podlubnik 1b,  pripravili  

 
»DAN ZA ZDRAVJE«. 

 
PROGRAM bo sestavljen iz 3 delov: 
 
1. del: VZPOSTAVITEV UČINKOVITE PROMOCIJE ZDRAVJA V PODJETJU:  
- kaj pomeni promocija zdravja na delovnem mestu v praksi in kaj je njen cilj; 
- ekonomska upravičenost ukrepov promocije zdravja; 
- kako narediti analizo zdravja delavcev v podjetju in vzpostaviti podporno okolje za zdravje delavcev; 
- kdo naj bodo znotraj podjetja člani skupine za zdravje, ki bo pripravila vse ukrepe in cilje, ki so potrebni za izboljšanje zdravja 

delavcev; 
- kako sestaviti terminski plan aktivnosti za izboljšanje zdravja delavcev; 
- na kakšen način doseči zastavljene cilje; 
- kako naj poteka izobraževanje delavcev in vodstvenega kadra glede promocije zdravja na delovnem mestu; 
- posledice in kazni s strani inšpekcijskih služb v primeru, da nimamo pripravljenega ustreznega programa promocije zdravja. 
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2.  del: PREDAVANJE NA TEMO VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (tečaj): 
- kaj v praksi pomeni varnost in zdravje pri delu in kaj je njen cilj; 
- zakonske dolžnosti podjetja glede varnosti in zdravja pri delu; 
- pravice in dolžnosti delavcev; 
- namen, cilj  in ekonomska upravičenost ukrepov varnosti in zdravja pri delu; 
- viri nevarnosti v delovnem okolju; 
- zakonske zahteve glede dvigovanja in premeščanja bremen na delovnem mestu; 
- zdravila in delovno mesto; 
- vzroki za nastanek poškodb pri delu ter ukrepi za preprečevanje poškodb; 
- ukrepanje v primeru nastanka poškodb pri delu in zahteve glede zagotavljanja prva pomoči na delovnem mestu; 
 
3. del: IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU (le za tiste, ki bodo to želeli): 
- izpolnjevanje testa; 
- dogovor o praktičnem delu izpita (le za tista delovna mesta, kjer je to potrebno). 
 
Dan za zdravje bomo izvedli v sodelovanju z Gregorjem Gartnerjem, G VAR, svetovalcem na področju varnosti in zdravja pri delu, 
požarne varnosti in promocije zdravja pri delu.   
 
Strošek: 
Prvi in drugi del sta za udeležence BREZPLAČNA!  
Po končanem predavanju bo sledil izpit (3. del), ki pa ga bodo opravljali le tisti, ki bodo to želeli. Cena izpita znaša za člane 
zbornice 18 EUR/osebo, za njihove zaposlene delavce pa je opravljanje izpita brezplačno, saj se strošek krije iz prejetih 
sredstev bivšega Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj. V ceno je že zajet tudi praktični del izpita za tista 
delovna mesta, kjer je to potrebno, izvajal pa se bo naknadno v posamezni obratovalnici, po dogovoru z izvajalcem.  
Rok za prijavo: 7.3.2016 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net   
»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije«. 
 
IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNE EKSKURZIJE OOZ ŠKOFJA LOKA IN OZS
 
STROKOVNA EKSKURZIJA SEKCIJE LESARJEV 
(Toskana, 21.-24.04.2016) 
 
Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Potovanja 
Pisanec organizira strokovno ekskurzijo »TOSKANA-
UMBRIJA-SAN MARINO« v času od 21.-24.04.2016. 
Podrobnejši program objavljamo na naši spletni strani 
(www.ooz-skofjaloka.si). 
Cena udeležbe znaša: 380 EUR/osebo. Članom bo Sekcija 
lesarjev strošek delno sofinancirala v višini 50 EUR/člana.  
Rok za prijave: 18.3.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: Potovanja Pisanec d.o.o. preko izpolnjene prijavnice, 
ki se nahaja na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (tel. 04 5060 200, 
ooz.sk.loka@siol.net) ali Potovanja Pisanec d.o.o. (tel. 04 5062 
500, pisanec@pisanec.si). 
Sekcija lesarjev vabi k udeležbi tudi ostale člane OOZ 
Škofja Loka! 
 
STROKOVNA EKSKURZIJA SEKCIJE GRADBENIKOV 
(Műnchen, 11.-12.4.2016) 
 
Sekcija gradbenikov pri OOZ Škofja Loka organizira dvodnevno 
strokovno ekskurzijo z ogledom Mednarodnega sejma 
gradbene mehanizacije, strojev in opreme za gradbeništvo 
BAUMA, ki bo potekal 11.-17.4.2016 v Műnchnu.  
Strokovna ekskurzija bo potekala 11. in 12. aprila 
2016. Dvodnevni program ekskurzije vključuje: 
1. dan: ogled muzeja in proizvodnje podjetja BMW 
2. dan: celodnevni ogled sejma BAUMA 
Strošek: 60 EUR za člane OOZ Škofja Loka, ki imajo 
plačane zapadle članarine ter pri njih zaposlene 

delavce. Stroški sofinanciranja se krijejo iz sredstev sekcije za 
delovanje v letu 2016. Ostali udeleženci plačajo polno 
ceno 150 EUR na osebo. Strošek se v celoti poravna pred 
odhodom. 
Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 
cestne pristojbine, 1x polpenzion v dvoposteljnih sobah v 
hotelu v okolici Műnchna, vstopnino za ogled BMW-ja in 
enodnevno sejemsko vstopnico, lokalno vodenje in 
organizacijo ekskurzije. Za enoposteljno sobo se obračuna 
doplačilo.  
Rok za prijavo: 25.3.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
STROKOVNA EKSKURZIJA PLASTIČARJEV – OGLED 
SEJMA DRUPA V DÜSSELDORFU (zbiranje interesentov) 
 
Na pobudo nekaterih članov sekcije bi, v kolikor bo prijavljenih 
zadostno število interesentov, želeli organizirati ogled sejma 
DRUPA v Düsseldorfu.   
Svoj interes sporočite najkasneje do 14.3.2016 na tel. 04 50 
60 200.  
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (7.5.2016) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. 
kode Evropske unije.   
Organizirali bomo usposabljanje po programu za leto 2016 v 
soboto, 7.5.2016, s pričetkom ob 9. uri (to usposabljanje 
bomo ponovili tudi v jesenskem času na delovni dan v tednu). 
Kotizacija: 
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− 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).  
Rok za prijave: 20.4.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI (april 2016) 
 
Zaradi povečanega interesa s strani članov po obisku 
predavanj in opravljanju izpita iz Prve pomoči, bomo pripravili 
dodatno usposabljanje. O točnem terminu in lokaciji 
usposabljanja bodo prijavljeni posebej obveščeni, 
predvidoma pa bo izvedeno v mesecu aprilu! 
Naj vas spomnimo, da morajo na osnovi 1.čl. Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter 
Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), delodajalci zagotoviti, 
da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki 
delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za 
izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za terensko delo. 
Enostavno povedano to pomeni, da je delodajalec v primerih, 
ko ima delavce na različnih lokacijah istočasno (npr. gradbinec, 
ki ima odprtih več delovišč naenkrat), dolžan zagotoviti, da je 
na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve 
pomoči. 
Strošek: 
- Udeležba na tečaju je za člane zbornice s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce BREZPLAČNA, saj 
se strošek krije iz sredstev zbornice. 

- Strošek preizkusa znanja poravna vsak udeleženec sam in 
znaša 57 EUR na osebo.  

Rok za prijave: 18.3.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
Informativno predavanje: ZNAK ODLIČNOSTI V 
GRADBENIŠTVU (OZS, 9.3.2016, ob 13. uri) 
 
Sekcija gradbincev pri OZS vabi na informativno predavanje o 
Znaku odličnosti v gradbeništvu, ki bo v sredo, 9.3.2016, s 
pričetkom ob 13. uri, na OZS, Celovška c. 71, Ljubljana. 
Tako kot v drugih panogah, se tudi v gradbeništvu 
sprašujemo, na kakšen način obvladovati svoje poslovanje, da 
bodo podjetja poslovala trajno uspešno in zagotavljala 
rezultate vsem deležnikom (kupci, dobavitelji, zaposleni, 
družba), ki takšno trajno uspešnost v prihodnosti pričakujejo in 
tudi omogočajo. Kot pomoč svojim članom pri teh aktivnostih 
je Sekcija gradbincev zasnovala »Znak odličnosti v 
gradbeništvu«, ki deluje na temeljih modela poslovne 
odličnosti.  
V okviru »Znaka odličnosti v gradbeništvu« se podjetja 
ocenjujejo glede načina vodenja podjetja, pristopa k izvajanju 
del, odnosa do naročnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja 
ter kako podjetje  udejanja pristope trajnostnega razvoja in 
stalnih izboljšav. Ocenjevanje se izvaja na podlagi javno 
dostopnih podatkov, referenc in mnenja naročnikov in 

dobaviteljev, v razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetju in na 
gradbenih objektih oziroma na terenu. Na osnovi ocene 
doseganja odličnosti se podjetje uvrsti v eno izmed kategorij: 
zlati, srebrni ali bronasti »znak odličnosti v gradbeništvu«. 
Znak odličnosti se vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v 
podjetjih, na vsaki dve leti. 
Strošek: Udeležba je brezplačna! 
Prijave: OZS (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx).  
Dodatne informacije: Sekcija gradbincev pri OZS.  
 
EVROPSKI DAN DELODAJALCEV (OOZ Kranj, 7.4.2016) 
 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v sodelovanju z 
Zavodom RS za zaposlovanje organizira »zajtrk z delodajalci«, 
ki bo potekal v okviru tematskega dne »EVROPSKI DAN 
DELODAJALCEV«. Potekal bo v četrtek, 7. aprila, v 
jutranjih urah v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 
37, Kranj.  
Na dogodku bodo predstavniki območne službe Zavoda RS za 
zaposlovanje predstavili možnosti sodelovanja z delodajalci ter 
odgovarjali na vprašanja udeležencev. 
Rok za prijave: 31.3.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali  e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
STROKOVNA EKSKURZIJA FRIZERJEV– OGLED SEJMA 
»HAIRSTYLE NEWS 2016« V ZAGREBU  
 
Izberete lahko: 
2-dnevni program: 2.-3.4.2016 
Sekcija frizerjev pri OZS organizira dvodnevni ogled 13. 
mednarodnega frizerskega festivala HAIRSTYLE NEWS 2016 v 
Zagrebu, ki je bil zadnja leta v Opatiji. Mednarodno strokovno 
srečanje je namenjeno izobraževanju profesionalcev v frizerski 
stroki. Srečali se boste z razstavljavci, ki vam bodo predstavili 
svoje proizvode in storitve. Svoje strokovno znanje boste lahko 
dopolnili z novimi idejami in nasveti ali pa morda našli kakšno 
inspiracijo v prezentacijah najnovejših frizerskih trendih. 
Obenem pa je to tudi prijetno druženje s kolegi in kolegicami iz 
stroke. 
Program objavljamo v celoti na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si! 
Cena: 60,00 EUR za člane zbornice s poravnano članarino, za 
ostale 90,00 EUR. Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 30 
plačanih potnikov. Članom Sekcije frizerjev pri OZS, ki imajo 
poravnano članarino, del stroškov krije Sekcija frizerjev. Ob 
prijavi plačate 30 % akontacije, preostanek 8 dni pred 
odhodom. 
Doplačilo: vstopnica za dvodnevni obisk strokovnih in 
poslovnih v soboto in nedeljo za skupino iz zbornice (člani s 
poravnano članarino) je cena 48 EUR (ob prijavi). Za ostale 
udeležence je cena 60 EUR.  
1-dnevni program: 3.4.2016 
Sekcija organizira tudi ogled sejma le v nedeljo, 3.4.2016.  
Cena: 15 EUR za člane zbornice s poravnano članarino (razliko 
krije Sekcija frizerjev pri OZS), 30 EUR za ostale udeležence. 
Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 30 plačanih potnikov. 
Doplačilo: vstopnica za skupino iz zbornice (člani s poravnano 
članarino) je cena 37 EUR. Za ostale udeležence je cena 46,60 
EUR.  
Rok za prijavo za oba programa: 14.3.2016 oziroma do 
zasedbe prostih mest 
Prijave: Turistična agencija Euroval turizem d.o.o.,  tel.: 02 
234 90 90, vesna.urosevic@euroval.si.  Več  informacij o 
sejmu najdete na spletni strani http://hairstyle-news.hr/festival 
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STROKOVNA EKSKURZIJA GOSTINCEV NA DUNAJ 
(predvidoma 4.-5.4.2016) 
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo za člane 
organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo na Dunaj, ki bo 
predvidoma 4. in 5.4.2016 z ogledom strokovnega sejma 
HOTEL UND GAST WIEN ter ogled dobrih strokovnih praks v 
Avstriji. Več o sejmu najdete na spletni strani: 
http://www.hotel-gast./ Takoj, ko bomo o programu in ceni 
strokovne ekskurzije prejeli več informacij, bomo o tem člane 
Sekcije gostincev pri OOZ Škofja Loka posebej obvestili po e-
pošti! 
 
Seminar: 5 BREZPLAČNIH IDEJ ZA POVEČANJE 
PRODAJE IN DOBIČKA V VAŠI CVETLIČARNI (Celje, 
13.3.2016) 
 
Profesionalne cvetličarke in cvetličarje vabi Sekcija cvetličarjev 
pri OZS na seminar o prodaji in marketingu ter pravilni negi 
rezanega cvetja v cvetličarni, ki bo potekal v času sejma 
Flora v nedeljo, 13.3.2016, s pričetkom ob 10. uri v 
predavalnici v medetaži dvorane L Celjskega sejma, Dečkova 
cesta 1 v Celju. 
Rok za prijavo: 9.3.2016! S prijavo pridobite tudi 
brezplačno vstopnico za vstop na sejem 13.3.2016. 
Prijave: Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS (Miran Rade) 
preko spletne prijavnice (http://www.ozs.si/Dogodki). Več na 
spletni strani http://www.florist.si 
 
STROKOVNO SREČANJE TEKSTILCEV, VZDRŽEVALCEV 
TEKSTILIJ IN PREDELOVALCEV KOŽ (Terme Olimja, 1.-
2.4.2016) 
 
Letošnji program ponuja kar nekaj zanimivih novosti in 
presenečenj! Potekala bo predstavitev modnih trendov 

metražnega blaga. Vsi člani sekciji, ki se boste udeležili 
strokovnega srečanja, boste prejeli Zlato kartico ugodnosti 
v trgovinah Svet metraže s katero boste deležni stalnega 
20% popusta. Poleg zlate kartice pa boste vsi člani 
brezplačno prejeli še novo Priporočilo o označevanju 
tekstilnih izdelkov. Predstavljena bo delavnica Drugačen 
ni napačen, kjer bodo predstavljeni karakterji osebnosti. 
Predstavljena bo problematika vzdrževanja tekstilij, 
usnja in krzna. Predvideno je tudi predavanje o trženju 
preko facebooka-a . Drugi dan pa bo sledila okrogla miza 
o informativnih cenah,  za vzdrževalce pa razprava o 
prihodnosti nege tekstilij in uporaba sredstev za 
čiščenje in pranje. Prijetno celodnevno druženje bo 
zaključeno z večerjo in plesom ob glasbi v Klubu Žafran. V 
soboto bo strokovno srečanje zaključeno s skupnim ogledom 
tekstilnega obrata, samostana, čokoladnice in Jelenovega 
grebena. 
Več o tem dogodku si preberite na naši spletni strani.  
 
 
POSLOVNO SREČANJE V ITALIJI (Videm, 2.4.2016) 
 
Obveščamo vas, da Confartigianato Videm prireja tradicionalno 
poslovno srečanje MatchingDay, ki bo v soboto, 2.4.2016, 
potekalo v prostorih hotela »La di Moret« (Videm, Viale 
Tricesimo 276). 
Dogodek predstavlja priložnost za srečanja podjetnikov in 
strokovnjakov iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki si želijo 
vzpostaviti nove poslovne kontakte. Tematike letošnjega 
dogodka so DOM (gradnja, instalacije, opremljanje, itd.), 
KOVINARSTVO in IKT. 
Rok za prijavo: 18.3.2016! Potrebna je registracija na 
spletni strani: www.matchingday.it.  
Dodatne informacije: OZS, Gregor Primc, tel.: 01 5830 557, 
041 709 724, gregor.primc@ozs.si 

 
 

VABILA
 
VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV predloga prometne 
ureditve in ukrepov za večjo varnost cestnega prometa 
na širšem območju Spodnjega trga in Poljanske ceste 
(Sokolski dom, 10.3.2016, ob 18. uri) 
 
Z lanskoletno izgradnjo južne Škofjeloške obvoznice v 
Poljansko dolino je v Škofji Loki prišlo do precejšnje 
spremembe prometnega sistema tako na ravni infrastrukture in 
posledično preusmerjenih prometnih tokovih. 
 
Občina Škofja Loka pripravlja elaborat prometne 
ureditve in ukrepov za večjo varnost cestnega prometa 
na širšem območju Spodnjega trga in Poljanske ceste. 
Širše območje urejanja zajema tudi območje Puštala, 
Vincarjev in Novega sveta.  
 
Javna predstavitev predloga prometne ureditve, ki jo pripravlja 
Občina Škofja Loka, bo v četrtek, 10.3.2016, ob 18. uri, v 
Sokolskem domu, Mestni trg 16-17. 
 
Pripravljeni predlog projekta želi Občina Škofja Loka predstaviti 
na javni predstavitvi vsem deležnikom na širšem območju 
Poljanske ceste in Spodnjega trga ter vsem uporabnikom 
regionalne ceste oziroma bodoče občinske ceste. S predlogom 
prometne ureditve in ukrepov želi zagotoviti optimalno 
prometno varnost in ustrezno dostopnost v staro mestno jedro 

s trajnostnimi načini mobilnosti in omejitvijo tovornega in 
tranzitnega prometa. 
Ustrezna prometna ureditev je nujen predpogoj, da mestno 
središče Škofje Loke postane varen, razvojno dinamičen, 
živahen in vsestransko privlačen mestni predel za bivanje in 
razvoj raznovrstnih mestotvornih dejavnosti in storitev.  
Brezplačno predavanje: USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA 
IN POSLOVNEGA ŽIVLJENJA PRI POSLOVNIH ŽENSKAH 
(10.3.2016, ob 17. uri) 
 
V okviru »Ženskega podjetništva« vabi Razvojna agencija Sora 
na brezplačno predavanje, ki bo potekalo v četrtek, 
10.3.2016, od 17.–19.30 ure v prostorih Coworking centra 
Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.  
Dogodek bo vodila dr. Alenka Stanič, svetovalka za ključne 
kadre, na njem pa bo govora o:  
- ženskah na vodilnih položajih in primerjavi podatkov iz 

Slovenije in drugih držav, 
- okoliščinah, ki vplivajo na osebne in karierne odločitve, 
- organizaciji družinskega, osebnega in delovnega časa, 
- mnogoopravilnosti, 
- tehnologiji (njeni rabi in zlorabi), 
- napakah, ki jih lahko podjetnica napravi pri vodenju 

sodelavcev in ki zelo vplivajo na uspešnost poslovanja ter 
se manifestirajo tudi v vseh plasteh njenega življenja, 

- dobrih praksah ter uspešnih in srečnih zgodbah. 
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Strošek: Dogodek je za udeležence brezplačen. Ceno 
predavanja krijejo občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, 
Železniki in Žiri.  
Rok za prijave: 8.3.2016 oz. do zasedbe prostih mest. 
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, 
telefon 04 5060 220, e-pošta info@ra-sora.si  
 
NAJAVA DELAVNICE NA TEMO IZTERJAVE DOLGOV! 
Razvojna agencija Sora d.o.o. bo v sredo, 30.3.2016, od 
17.- 19.30 ure v prostorih Coworking centra Lokomotiva  v 
Škofji Loki organizirala delavnico na temo izterjave dolgov. 
Delavnico bo izvedel dr. Branko Mayer. 
Podrobnejša vsebina delavnice bo v prvi polovici meseca marca 
objavljena na spletni strani Razvojne agencije Sora d.o.o. 
(www.ra-sora.si pod področjem “Aktualno”) ter seveda na 
spletni strani naše zbornice (www.ooz-skofjaloka.si). 
 
120-URNI DELAVNICI  - PRIPRAVE NA PREVERJANJE 
ZNANJA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE (14.3.2016, Ljudska univerza Škofja 
Loka) 
  
NPK Knjigovodja/knjigovodkinja 
Vsebina: vodenje stroškovnega knjigovodstva, knjigovodstvo 
osnovnih sredstev, vodenje materialnega in blagovnega 
knjigovodstva, vodenje finančnega knjigovodstva, 
obračunavanje plač in ostalih osebnih prejemkov. 
Predviden datum pričetka: 14.3.2016. Izobraževanje 
obsega 120 pedagoških ur in bo potekalo dvakrat na teden v 
popoldanskem času med 16.30 in 19.30 uro.    
Po zaključenem usposabljanju lahko pristopite k preverjanju 
znanja za pridobitev NPK Knjigovodja, ki ima javno veljavnost 
tako na nacionalni kot tudi na ravni EU. 
Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata: dokončana srednje 
poklicna izobrazba, praktično znanje in zagovor. 
NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, 
samostojne podjetnike in zavode 
Vsebina: zakonodaja, opredelitev računovodstva in 
knjigovodstva, sestavljanje računovodskih predračunov in 
obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in 
izdelovanje poročila, izvajanje računovodskega dela v javnem 

sektorju, izvajanje računovodskega  dela v računovodskih 
servisih. 
Predviden datum pričetka: 14.3.2016. Izobraževanje 
obsega 120 pedagoških ur in bo potekalo dvakrat na teden v 
popoldanskem času med 16.30 in 19.30 uro.  Po zaključenem 
usposabljanju lahko pristopite k preverjanju znanja za 
pridobitev NPK Računovodja, ki ima javno veljavnost tako na 
nacionalni kot tudi na ravni EU. 
Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata: zaključena srednja 
splošna ali srednja strokovna izobrazba. 
Prvo srečanje bo skupno za udeležence obeh delavnic! 
Cena posamezne delavnice je 750,00 €  in jo lahko plačate 
v treh obrokih. 
Dodatne informacije in prijave: Ljudska univerza Škofja 
Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka (tel.: 04 5061 360, 
jaka.subic@guest.arnes.si) 
 
 
TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV (14.-24.3.2016, 
Ljudska univerza Škofja Loka) 
 
Ljudska univerza Škofja Loka v času od 14. do 24.3.2016 
organizira tečaj za voznike viličarjev, ki obsega 8 ur teorije 
in do 8 ur praktične vožnje. V programu kot predavatelji in 
inštruktorji sodelujejo strokovnjaki varstva pri delu in inštruktor 
praktične vožnje. Po tečaju bodo kandidati, na podlagi 
teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja, prejeli potrdilo o 
usposobljenosti za delo voznika viličarja.  
Tečaj se bo pričel v ponedeljek, 14. marca 2016 ob 16. 
uri v učilnici 163 v I. nadstropju Šolskega centra Škofja Loka, 
Podlubnik 1a, kjer bo potekal teoretični del, ki bo trajal dva 
popoldneva. Trije popoldnevi (po potrebi več) so namenjeni 
praktičnemu delu, ki bo potekal v podjetju Gorenjska predilnica 
na Trati. Dva dneva sta rezervirana za teoretične in praktične 
izpite. Natančen urnik bodo udeleženci prejeli prvi dan.     
Strošek: 205,00 EUR na kandidata. V ceni ni vključen DDV. 
Rok za prijave: 10.3.2016!     
Prijave in dodatne informacije: Prijavnico z osebnimi 
podatki kandidatov pošljite Ljudski univerzi Škofja Loka, 
Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka (tel.: 04 5061 360, faks: 04 
5120 888, jaka.subic@guest.arnes.si) 

 
 
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. 

 
 
ZAKONODAJA 
 
OBJAVLJENA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV V 
LETU 2016 ZA SAMOZAPOSLENE! 
 
Na Finančni upravi RS so objavili, kakšna je nova osnova za 
obračun prispevkov v letu 2016 za samozaposlene in kakšni so 
novi minimalni in maksimalni prispevki. Ker je povprečna 
mesečna bruto plača za leto 2015, torej zadnja znana 
povprečna letna plača, od katere se obračunavajo prispevki, 
1.555,89 EUR, znaša nova minimalna osnova za obračun 
prispevkov v letu 2016 za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo 
871,30 EUR. 
Z letošnjim letom so se povišali odstotki za obračun prispevkov 
za samozaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, za 
zaposlovanje in za starševsko varstvo. Z novim letom so se 
povišali za dve odstotni točki iz 54 na 56 odstotkov. 

Najnižji prispevki v letošnjem letu bodo znašali 341,2 
EUR, najvišji pa 2.080,23 EUR. V primeru, da ste se prvič 
odločili za odprtje s. p. lahko izkoristite 50 % oprostitev plačila 
prispevkov v prvem letu, in 30 % oprostitev plačila prispevkov 
v drugem letu.  
 
TUDI PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE V PODJETJIH VIŠJI! 
 
Prispevki za družbenike v podjetjih, ki so zavarovani na 
zavarovalni podlagi 040, bodo v letu 2016 višji. Najnižji 
prispevki, ki jih bodo lahko plačevali družbeniki, bodo znašali 
416,04 evra. Nova minimalna osnova za obračun 
prispevkov za družbenike po novem znaša 1.089,12 
evra. 
Najprej se je z novim letom povišal odstotek za izračun 
osnove, od katere se obračunavajo prispevki za družbenike v 
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podjetjih – od novega leta 2016 dalje znaša 70 % zadnje 
povprečne letne plače, preračunane na mesec.  Od tako 
povišane zavarovalne osnove se bodo družbenikom v podjetjih 
plačevali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
starševsko varstvo in za zaposlovanje. Od enake osnove 
družbeniki plačujejo prispevke tudi za zdravstveno zavarovanje 
in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
S februarjem pa se je spremenila tudi osnova za obračun, saj 
je že znana zadnja povprečna letna plača zaposlenih v RS, 
preračunana na mesec (PP). Povprečna mesečna bruto plača, 
preračunana na mesec, za leto 2015 znaša 1.555,89 evra in 
predstavlja osnovo za obračun prispevkov za družbenike v tem 
letu.  
Minimalni prispevki za družbenike bodo tako v 
letošnjem letu 416,04 evra, najvišji, ki se obračunavajo 
od 3,5-kratnika PP, pa bodo 2.080,23 evra. 
 
 
UVAJATE NADURNO DELO? BODITE POZORNI PRI 
DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV! 
(avtor: Nina Petrič, Data d.o.o.) 
 
Če bo vaš delavec izdajal davčno potrjene račune, ko bo 
opravljal nadurno delo oziroma po tem, ko bo presegel največ 
osem nadur na teden, oziroma 20 ur na mesec ali največ 170 
nadur na leto, boste lahko imeli težave. 
Na Finančni upravi RS pojasnjujejo, da bodo v primeru, če se 
bo pri davčno potrjenih računih ves čas pojavljala ena in ista 
številka delavca, potem bodo pri takem zavezancu izvedli 
nadzor. Pojasnjujejo namreč, da bodo računi, ki jih bodo 
zavezanci poslali v potrjevanje na Furs, prikazovali tudi 
morebitne kršitve na področju dela na črno in neupoštevanje 
delovnopravne zakonodaje. 
Izdajanje in potrjevanje računov s pomočjo davčnih blagajn po 
poteku obratovalnega časa sicer ni davčni prekršek, dodajajo 
na Fursu. Ste pa lahko za to vseeno kaznovani.  
Nadurno delo - največ 230 ur letno! 
V primeru, da delavec dela več nadur kot je določenih s 
časovno omejitvijo (največ 170 nadur na leto), potem morate 
pridobiti pisno soglasje delavca. V skladu z Zakonom o 
delovnih razmerij (ZDR-1) pa delavec ne sme opraviti več kot 
230 nadur letno. 
Če kršite določila zakona ali naložite delo preko dogovorjenega 
delovnega časa delavcu, ki dela krajši delovni čas, ste lahko 
kaznovani z globo od 1.500 do 4.000 evrov. 
Nadurno delo morate odrediti pisno! 
Delavec, ki dela krajši delovni čas, namreč ne sme delati preko 
dogovorjenega delovnega časa, razen, če je to drugače 
določeno v pogodbi o zaposlitvi ali v izrednih primerih, kot je 
primer naravne ali druge nesreče. 
Kot določa zakon, morate nadurno delo delavcu odrediti pismo, 
praviloma pred začetkom dela. Na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo: »Če zaradi 
narave dela ali nujnosti dela to ni mogoče, pa se lahko 
nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno 
odreditev vroči delavcu naknadno, najkasneje do konca 
delovnega tedna. 
Nadure niso dovoljene za določene kategorije delavcev 
Za opravljanje nadurnega dela delavcu pripada poseben 
dodatek. Višina dodatka je določena s kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca.  
V skladu z ZDR-1 lahko nadurno delo uvedete le v primerih, če 
je: 
− izjemoma povečan obseg dela, 
− potrebno nadaljevanje delovnega procesa z namenom 

preprečevanje škode ali nevarnosti za življenje in zdravje 
ljudi, 

− nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, 
− potrebno zagotoviti varnost ljudi in premoženja ter 

prometa, 
− izjemen oziroma nujen in nepredviden primer tako 

določen v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti. 

Nadurnega dela ne smete uvesti, četudi izpolnjujete zgoraj 
omenjene pogoje oziroma primere, če je mogoče delo opraviti 
v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, 
razporeditvijo delovnega časa, uvajanjem novih izmen, 
zaposlitvijo novih delavcev. 
Nadurnega dela prav tako ne smete naložiti določenim 
kategorijam delavcev.  
Absolutna prepoved opravljanja nadurnega dela velja 
za: 
− delavce, ki še niso dopolnili 18 let, 
− delavce, katerim bi se po pisnem mnenju pooblaščenega 

zdravnika zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno 
stanje, 

− delavce, ki imajo polni delovni čas krajši od 36 ur na teden 
zaradi dela, pri katerem obstajajo večje za poškodbe in 
zdravstvene okvare, 

− delavce, ki delajo krajši delovni čas po posebnih predpisih, 
− delavke v času nosečnosti in še eno leto po porodu 

oziroma ves čas, ko dojijo otroka, če opravljanje takega 
dela predstavlja nevarnost zanjo ali otroka. 

Posebni pogoji za starejše delavce 
Nekateri delavci nadurno delo sicer lahko opravljajo, a le če s 
tem pisno soglašajo. Gre za starejše delavce, delavce, ki 
negujejo otroka, starega od treh let, delavce, ki živijo sami z 
otrokom, mlajšim od sedem let ali hudo bolnim oziroma 
prizadetim otrokom. 
 
 
SKRAJŠANJE DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA 
– NAD KRŠITELJE INŠPEKTORJI 
 
Tudi samozaposleni, ki uveljavljajo skrajšanje delovnega časa 
zaradi starševstva, ne smejo delati več kot predvidevajo 
delovne ure iz odločbe centra za socialno delo. 
Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ):  
Če se samozaposleni starš odloči za skrajšanje delovnega časa 
zaradi starševstva po 50. oziroma 51. členu Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), mora 
spoštovati odločbo centra za socialno delo in delati le toliko kot 
mu predpisuje odločba in ne več. 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom bo izgubil, če bo 
Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru delovne 
inšpekcije odkrila, da »oseba v času izrabe pravice dela v 
večjem obsegu, kot je zavarovana iz naslova opravljanja 
dejavnosti«. 
 
 
DELODAJALCI – NE POZABITE NA LETNI DOPUST 
DELAVCEV! (rok: 31.3.2016) 
 
Delodajalci imate čas do 31. marca 2016, da delavce pisno 
obvestite o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 
S pisnim obvestilom delavcu sporočite, kako je opredeljen 
njegov letni dopust oziroma koliko dni letnega dopusta mu 
pripada. 
Pri sestavi obvestila o odmeri letnega dopusta morate 
upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
panožne kolektivne pogodbe, splošne akte delodajalca in 
delavčevo pogodbo o zaposlitvi.  
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OHRANJANJE OSNOVNEGA KAPITALA V D.O.O. 
 
Lani julija sprejeta novela ZGD-1I je med drugim pomembno 
spremenila tudi določbo glede premoženja družbe in dajanja 
posojil določenim povezanim osebam v družbah z omejeno 
odgovornostjo: 495. člen ZGD-1 (ohranjanje osnovnega 
kapitala) 
(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega 
kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom ne sme izplačati. V 
premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska 
osnovnega kapitala (7.500 EUR), se ne štejejo posojila družbe 
družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, ali 
pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov 
družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih 
pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim 
stavkom, je ničen. 
Navedeno pomeni, da mora vsaka d.o.o. zagotoviti najmanj 
7.500 EUR sredstev (t.j. premoženja v denarju, zalogah, 
terjatvah do tretjih oseb, opremi ali drugem premoženju), v ta 
znesek pa ne spadajo posojila dana določenim povezanim 
osebam. Družbe morajo svoje dejansko stanje uskladiti 
z zgornjo določbo najkasneje do 8.8.2016. 

Če družbe neustreznega stanja ne bodo odpravile do 8. 8. 
2016, lahko pride do: 
− izbrisa družbe iz registra po uradni dolžnosti (če se 

osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek), oz. 
− izreka globe družbi (globa je odvisna od velikosti družbe) 

in njeni odgovorni osebi (od 500 do 4.000 EUR). 
 
POZOR! POROČANJE O ODPADKIH DO 31.3.2016! 
 
Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe in 
opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem letu 
nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih 
odpadkov ali so v preteklem letu zaposlovali 10 ali več 
oseb ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali 
študente, dijake ipd.), so dolžni na Agencijo RS za okolje 
(ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto 
poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o 
odpadkih (Ur.l.RS 37/15 in 69/15).  
 
Za odpadna olja pa ste dolžni poročati v vsakem 
primeru, ne glede na nastale količine. 
  

 
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! 
 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
V mesecu maju 2015 je OZS začela s pošiljanjem mesečnih računov za članarino 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.  Obveščamo vas tudi, da bo OZS v naslednjem mesecu pričela z 
intenzivnejšo izvršbo dolžnikov, ki dolgujejo članarino za leto 2015. OZS je vse dolžnike o dolgu seznanila s poslanimi 
IOP z dne 25.10.2015.  
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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 

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. dalje se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz 
delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače preteklega leta. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2015 dalje, znaša 800,93 EUR. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 

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

871,30 5.445,62

933,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 341,20 2.080,23

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBR UAR 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

 
 

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

1.089,12 5.445,62

1.540,25 EUR*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 4,35 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 416,04 2.080,23

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni 
davčni 

podra čun Referenca

 
 


