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POZIV ZA POMOČ!  
Nesreča žal ne počiva. Po katastrofalnih poplavah leta 2007, so na našem območju reke in hudourniki ponovno močno 
prestopili bregove in povzročili na območju Žirov in Poljanske doline pravo razdejanje. Pri tem so veliko škodo utrpeli tudi 
naši člani - obrtniki in podjetniki. Posledice se po prvem opravljenem čiščenju že kažejo, ocene stroškov pa so vrtoglave.   
 
Članom želimo pomagati z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, zato se ponovno obračamo na stanovske 
kolege na našem območju ter širom po Sloveniji za pomoč, da bi naši člani nastalo škodo lahko čim prej sanirali in zopet 
vzpostavili proizvodnjo, s katero bodo zaslužili plačo zase, za svoje družine in zaposlene.  
 
Prostovoljne prispevke zbiramo preko Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom. Podatki za nakazilo: 
USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana  
Poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 878, BIC banke: LJBASI2X  
Namen: Poplave Škofja Loka 
Koda namena: CHAR  
Sklic: 00 10 – 1031.  
 
Vse člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, ki ste bili prizadeti v poplavah, obenem 
vljudno vabimo, da nam sporočite svoje podatke in višino škode, ki ste jo utrpeli tako na poslovnem kot 
stanovanjskem delu vašega premoženja. Pokličite na tel. 04 50 60 200 ali pošljite e-sporočilo na naslov: 
ooz.sk.loka@siol.net. Rok za prijavo je 12.11.2014! 
Seznam vseh prizadetih nam bo v pomoč za razdelitev zbranih sredstev! 
 
NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJI OBRTNIŠKI HUMANITARNI USTANOVI! Dajmo raje sebi ali stanovskim 
kolegom kot – državi! 
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po 
tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošnih koristnih 
(humanitarnih) namenov. Julija 2010 je Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom pridobila status upravičenca do teh 
sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo svoji stanovski humanitarni organizaciji, torej 
svojim kolegom (in sebi, če bo treba), kakor pa državi. Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za 
humanitarno pomoč obrtnikom, izpolnite obrazec, ki je objavljen na naši spletni strani in ga čim prej pošljite davčnemu 
uradu. Nikoli ne veste, kdaj se boste morda tudi sami znašli med tistimi, ki bodo potrebni pomoči! 
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36. OBRTNIŠKI PLES (Rok za prijavo: 26.11.2014) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj 
časa zase in se udeležite 
družabnega srečanja s plesom, 
ki ga za svoje člane 
organiziramo že 36. leto. Tokrat 
se bomo družili v soboto, 29. 
novembra, s pričetkom ob 
19. uri v Gostilni Mihovec, 
Zgornje Pirniče 54, Medvode. 

 
Za našo zabavo bo skrbel ansambel TRIO ŠUBIC, 
mlada škofjeloška zasedba, ki z izvajanjem širokega 
spektra glasbe poskrbi za različne glasbene okuse. Tudi 
tokrat bomo poskrbeli za različne nagradne igre. 
Za vaš prispevek, ki znaša 25 EUR na osebo, boste 
prejeli večerjo (predjed, glavna jed, solata, sladica in 

manjši obrok po polnoči). Lahko boste preverili, da je 
gostilna Mihovec izrazita stara družinska gostilna, ki slovi 
po svoji odlični kuhinji, saj so živila pridelana na hišni 
intergrirani kmetiji.  
Pijača v ceno ni vključena in jo plača vsak udeleženec 
sam. OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva na 
trgu, krila stroške aperitiva ob prihodu ter celotnega 
zabavnega programa. 
 
Prijave z vplačilom 25 EUR na osebo sprejemamo v 
pisarni zbornice do 26.11.2014 oz. do zasedbe mest. 
Zaradi prostorske omejitve vas prosimo, da pohitite s 
prijavo. 
 
Po napornem delu si privoščite zabavo in sprostitev v 
veseli družbi. Pridite, zagotovo bo veselo! 

 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (Zadnji rok za prijavo: 12.11.2014) 
 
Že v prejšnjem Informatorju smo vas povabili k prijavi 
vaših otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let 
(letnik 2006 do 2013) na srečanje z Božičkom in ogled 
predstave.  
Vse, ki prijave še niste oddali, prosimo, da nam imena 
otrok skupaj z njihovo starostjo sporočite na prijavnici, ki 
jo dobite na naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si). 
Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka.  
 
Zadnji rok za prijavo je 12.11.2014. Po tem datumu 
prijav žal ne bomo mogli več sprejemati!   

Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom 
vaših zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije 
OOZ Škofja Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih 
delavcev pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že 
vsebuje DDV) na otroka prispevati sami. Izpolnjeno 
prijavnico z dokazilom o vplačilu 25,00 EUR na otroka 
pošljite na naš naslov do 12.11.2014. Podatki za 
nakazilo: TRR OOZ Škofja Loka št.  02024-0019835974, 
sklic 00  30102014. 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene 
obvestili s posebno pošto v začetku decembra!

 
 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: DOHODINSKI SPEKTER 
PODJETNIKOVEGA KAPITALA  (torek, 18.11., ob 
16. uri) 
 
Vabljeni na seminar, ki bo potekal v torek, 18. 
novembra, ob 16. uri v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
Na njem bo predstavljena dohodninska obravnava 
prenosov sredstev med podjetjem in gospodinjstvom 
podjetnika – prenosi ob začetku, med opravljanjem in po 
prenehanju opravljanja dejavnosti, statusno 
preoblikovanje podjetnika, prenos podjetja na podjetnika 
prevzemnika.  
 
Predaval bo Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. iz podjetja 
Davčni ščit d.o.o.  
Udeleženci nam lahko predhodno pred izvedbo 
seminarja pošljejo vprašanja s področja, ki bo 
obravnavano na seminarju z namenom, da bodo 
odgovori na ta vprašanja  vključeni v samo izvajanje 
seminarja. Vprašanja pričakujemo najkasneje do 13. 
novembra po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. 

Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo+ DDV. 
Udeležba je za člane zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Vsak udeleženec prejme pisno 
gradivo. Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 
04/50 60 200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) 
najkasneje do 14.11.2014. 
 
Seminar: E-RAČUN OD PREJEMA DO HRAMBE  
(torek, 25.11., ob 16. uri) 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
določa, da bodo od 1.1.2015 dalje morali proračunski 
uporabniki prejemati račune izključno v elektronski 
obliki. To pomeni, da bodo morale pravne in fizične 
osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali 
izvedene gradnje pošiljati proračunskim 
uporabnikom tako imenovane e-račune. 
Na željo članov pripravljamo posebno predavanje na to 
temo, ki bo potekalo v torek, 25. novembra, ob 16. 
uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 
Škofja Loka. 
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Program seminarja: 
Kaj je e-račun in kaj ni e-račun? Za koga velja obveza za 
e-račun?  Izdani in prejeti e-računi: če je prejemnik 
proračunski uporabnik, če je prejemnik »gospodarski 
sektor«, kako se naročiti na prejem računov, kako 
organizirati izdajo e-računov, kaj če nimam tehnične 
podpore? 
Praktični napotki: E-račun od trenutka prejema do 
hrambe: prejem računa, likvidiranje (podpisi, žigi), 
knjiženje, povezave z ostalimi programi, plačilo, hramba. 
»Dodatni« stroški ali prihranek? Vloga računovodskih 
servisov! Spremembe notranjih pravil zaradi e-računov. 
 
Zagotavljamo vam praktičen pristop. Na konkretnem 
primeru vam bo predavateljica razložila, kako se naročiti 
na prejem e-računov in kako organizirati izdajo e-
računov. Nadaljevali boste po korakih od trenutka, ko 
prejmemo račun do trenutka, ko ga po dobi arhiviranja 
uničimo. Predavateljica vas bo opozorila na možne 
zaplete in pogoste napake. Seminar bo kratek in 
praktičen, a vsebinsko dovolj obsežen, da se boste lahko 
brez skrbi lotili projekta e-račun.  
Zakaj bi se udeležili seminarja? Ker se obveza e-računov 
s 1. 1. 2015 nanaša na zelo širok krog. Ker boste po 
seminarju vedeli, kaj naj bo vaš naslednji korak in kje so 
lahko težave. Ker ne boste dobili samo teoretičnega 
znanja, temveč tudi praktične rešitve. 
 
Predavala bo mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka 
iz BDO Svetovanje d.o.o.  
Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo+ DDV. 
Udeležba je za člane zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Obvezna je predhodna prijava 
udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali po e-pošti: 
ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 21.11.2014. 
 
 
Delavnica: CROWDFUNING – »ŽICANJE« MNOŽIC 
(četrtek, 13.11., ob 18. uri) 
 
Crowdfunding – množično financiranje v času 
gospodarske krize doživlja pravi razcvet. Gre za 
inovativen način zbiranja sredstev za omogočanje 
razvoja najrazličnejših projektov. Namesto, da sredstva 
za zagon projekta podjetnik pridobi tako, da najame 
kredit ali prepriča za vložek večjega investitorja, se 
sredstva zberejo tako, da se vnaprej določi želena vsota, 
ki omogoči izvedbo projekta, nato pa se denar zbira v 
obliki prednaročil končnih potrošnikov. Zbiranje sredstev 
se lahko izvaja v živo, najlažje pa prek crowdfunding 
platforme, kjer se lahko doseže globalni trg. V primeru, 
da se zbere želena količina sredstev, gre projekt v 
izvedbo, sicer pa mora podjetnik idejo bodisi opustiti ali 
najti drugačen vir financiranja. 
Če bi želeli o crowdfundingu izvedeti še več, se udeležite 
brezplačne delavnice Crowdfunding – žicanje 
množic, ki bo potekala v četrtek, 13. novembra, ob 
18. uri v prostorih coworking centra Lokomotiva, Mestni 

trg 38, Škofja Loka. Spoznali boste osnove 
crowdfundinga ter se seznanili z nekaterimi globalno 
najbolj odmevnimi crowdfunding platformami. 
Predstavljeni bodo uspešni domači in tuji primeri ter 
organizacijski in marketinški vidiki priprave crowdfunding 
kampanje. Z vami bo Luka Piškorič, soustanovitelj in 
vodja iniciative Slovenia Coworking.  
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, 
tel. 04 50 60 223, julija.primozic@ra-sora.si. 
 
 
Delavnica: Z UČINKOVITIM MARKETINGOM DO 
USPEHA (sreda, 19.11., ob 13. uri) 
 
Če vas zanima, kako si lahko v zahtevnih časih bistveno 
olajšate doseganje zastavljenih prodajnih ciljev, vas 
Razvojna agencija Sora vabi, da se jim v sredo, 19. 
novembra, ob 13. uri pridružite v veliki sejni sobi UE 
Škofja Loka, Poljanska cesta 2 na delavnici »Z 
učinkovitim marketingom do uspeha«, ki je 
namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete z 
marketingom, trženjem, prodajo in skrbite za večjo 
prepoznavnost podjetja, izdelkov, storitev ali blagovnih 
znamk (samostojnim podjetnikom, direktorjem, 
zaposlenim v marketingu, tržnikom,…). 
Udeleženci boste s strani priznanega predavatelja, 
poslovnega trenerja, svetovalca in vizionarja mag. 
Tomaža Korelca iz podjetja Creatoor prejeli odgovore 
na številna vprašanja o tem, kam investirati vaša 
sredstva oz. koliko in kdaj investirati v marketing, 
kakšen je dober oglas in kako ga ustvariti, kaj je 
blagovna znamka in kako ustvariti močno in prodorno 
blagovno znamko, ki jo bodo vsi občudovali in kupovali, 
kaj delajo uspešni ter kakšne napake delamo 
najpogosteje v marketingu.  
Vaša investicija v nova znanja je 30,50 EUR (z DDV). 
Razliko do polne cene delavnice krijejo občine Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.  
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, 
www.ra-sora.si, tel. 04 50 60 223, julija.primozic@ra-
sora.si. 
 
 
Seminar v organizaciji Konfucijevega inštituta 
Ljubljana  
 
Konfucijev inštitut Ljubljana organizira poseben seminar 
z izkušenim predavateljem iz prakse z naslovom: 
Nabava, zunanje izvajanje dejavnosti 
(outsourcing) in poslovanje z dobavitelji na 
Kitajskem. Potekal bo v sredo,  26. novembra,  ob 
9. uri v prostorih inštituta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 
Ljubljana. Cena: 195 EUR + DDV, za prijavo do 7.11. 
nudijo 10% popust (popusti se med seboj ne seštevajo). 
Seminar bo zaradi mednarodnega predavatelja potekal v 
angleškem jeziku. 
Rok za prijave: 21.11., dodatne informacije dobite na: 
www.ef.uni-lj.si/konfucijev_institut/poslovni-seminar
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OBVESTILA SEKCIJ 
 
ZA KOVINARJE 
 
Sekcija kovinarjev pri OZS letos že 24. organizira 
Strokovno srečanje kovinarjev, ki bo potekalo v 
času od 14.-16. novembra 2014.  
Uvod v srečanje bo v petek, 14.11.2014, z okroglo mizo 
na temo inšpekcijskih nadzorov s področja varnosti in 
zdravja pri delu pri delodajalcih, s poudarkom na 
pravicah in dolžnostih delodajalcev. V sklopu okrogle 
mize bo (v prostorih OOZ Kranj) na vprašanja 
udeležencev odgovarjal strokovnjak iz varstva pri delu. 
Večer se bo nadaljeval z druženjem ob večerji na Brdu 
pri Kranju, kjer bo tudi strokovni del srečanja. 
Strokovni program bo potekal 15. in 16.112014. 
Udeleženci bodo lahko slišali kako ravnati s terjatvami, 
seznanili se bodo z aktualnostmi na področju davčne 
zakonodaje, izčrpno pa bo predstavljena tema Ocena 
tveganja-obveznosti za delodajalca. Strokovne teme 
bodo zanimive širokemu spektru obrtnikov s področja 
kovinarske dejavnosti in bodo obsegale trende pri 
površinskih zaščitah (galvanizacija), tehnologijo in 
trende trdih prevlek, maziv, prašnega barvanja, 
predstavljen bo pomen atestiranja varilcev in varilnih 
postopkov v navezavi s standardi EN 1090-1 in EN 1090-
2, kakor tudi sodobne tehnologije in stroji za lasersko 
rezanje kovin. 
Višina kotizacije za strokovna predavanja z družabnim 
delom (2 dni) znaša za člane zbornice 110 EUR/osebo (z 
DDV). Sekcija kovinarjev pri OOZ Škofja Loka bo 
članom, ki se bodo strokovnega srečanja 
udeležili, sofinancirala del stroškov. Višina 
sofinanciranja bo določena naknadno in bo 
odvisna od števila prijavljenih. 
Dodatne informacije dobite na spletni strani Sekcije 
kovinarjev (www.ozs.si – zavihek »Za člane«, rubrika 
»Sekcije in odbori« - Sekcija kovinarjev). 
 
 
ZA ELEKTRO DEJAVNOSTI 
 
Tekom leta 2013 in tudi v začetku leta 2014 smo vas 
seznanjali, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
RS 31.12.2013 sprejelo in potrdilo dve obnovljeni 
tehnični smernici, in sicer:  
-TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije 
-TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele.  
Da bi vam, svojim članom, omogočili cenovno čim 
ugodnejši nakup standardov, ki so zajeti v obeh 
smernicah, se je  Sekcija elektro dejavnosti pri OZS s 
Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST) 
dogovorila, da članom omogočijo akcijo pri nakupu 
angleških in slovenskih prevodov standardov, ki so zajeti 
v navedenih smernicah.  
 
Akcija popustov, ki se obračunajo na podlagi članstva 
pri OZS, velja od 3.-17.11.2014, in sicer : 

-30 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v 
papirni izdaji. 
-50 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v 
elektronski enouporabniški verziji.  
Popusti se ne seštevajo! 
POZOR! Ne spreglejte! Za uveljavljanje popusta je 
potrebno v naročilu navesti posebno promocijsko 
kodo, ki jo dobite na zbornici v Škofji Loki.   
 
ZA KOZMETIČARJE 
 
Sekcija kozmetikov pri OZS organizira enodnevno 
strokovno srečanje kozmetikov, ki bo potekalo v 
soboto, 29. novembra, v M HOTELU v Ljubljani.  
Osrednji del programa bo namenjen strokovnim temam, 
kot so predavanje dermatologinje o zdravljenju aken, 
predavanje s področja nutricionizma z naslovom 
»Prehranjevanje telesa, duše in duha«, predavanje 
plastičnega kirurga ter predavanje o ekološkem čiščenju 
salona. Poleg strokovnih tem so pripravili tudi dve bolj 
sproščujoči temi, in sicer predavanje o modi ter 
predavanje o komunikaciji s stranko v kozmetični 
dejavnosti ter dodatni prodaji v storitveni dejavnosti. 
Organizirane bodo tudi delavnice. 
Kotizacija za člane sekcije in njihove partnerje znaša 25 
EUR/osebo (DDV vključen) in vključuje vsebine po 
programu, postrežbo med odmori, 1x kosilo in zbornik. 
Dodatne informacije nudi Mateja Loparnik Učakar, 
sekretarka sekcije kozmetikov, mateja.loparnik@ozs.si, 
tel.: 01/58 30 801. 
 
ZA AVTOSERVISERJE 
 
Finančna uprava RS bo (spet) nadzorovala 
vulkanizerje! 
Kazni za nepravilnosti so zelo visoke! V primeru hujših 
kršitev zakonodaje bo FURS uporabila pooblastila o 
zasegu listin, predmetov, evidenc in drugih dokumentov 
ter prepovedi opravljanja dejavnosti. Na spletni strani 
Sekcije avtoserviserjev preverite, kaj vse bodo preverjali 
in na kaj morate biti še posebej pozorni (www.ozs.si – 
zavihek »Za člane«, rubrika »Sekcije in odbori« - Sekcija 
avtoserviserjev). 
 
Ogled tovarne BMW in adventnega sejma v 
Muenchnu (12.12.2014) – sofinanciranje 
stroškov! 
Sekcija avtoserviserjev pri OZS organizira strokovno 
ekskurzijo v Nemčijo. Nudijo prijetno druženje in 
koristne informacije. Celoten program je objavljen na 
spletni strani sekcije (www.ozs.si – zavihek »Za člane«, 
rubrika »Sekcije in odbori« - Sekcija avtoserviserjev). 
Cena znaša za člane zbornice 79 EUR/osebo, za 
družinske člane ali zaposlene pa 88 EUR/osebo. Sekcija 
avtoserviserjev pri OOZ Škofja Loka bo članom, ki 
se bodo strokovne ekskurzije udeležili, 
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sofinancirala stroške v višini 50 EUR/osebo. Do 
enake višini sofinanciranja so upravičeni tudi zaposleni 
delavci, v kolikor je zanje obratovalnica plačevala 
prispevek Skladu za izobraževanje delavcev pri s.p. 
Kranj. Dodatne informacije nudi strokovna služba OOZ 
Škofja Loka (tel.: 04 50 60 200). 
 
ZA GOSTINCE 
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo organizirala 
osrednji dogodek Strokovno srečanje gostincev, ki 
bo v ponedeljek, 17. novembra, v Avditoriju 
Portorož. Za člane pripravljajo strokovni program z 
zanimivimi temami. Na prireditvi se bodo letos 
predstavili gostinci Kraške in Primorske regije, potekale 
bodo še spremljajoče aktivnosti. Isti dan se bo podelilo 
tudi priznanja za kakovost gostinske ponudbe in jubileje. 
V Avditoriju se bodo članom predstavili različni 
pokrovitelji in razstavljavci.  
 
Označevanje alergenov v gostinstvu - novo  
V Evropski uniji vključno s Slovenijo bo v začetku 
decembra (13. 12. 2014) pričela veljati nova Uredba o 
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki med 
drugim uvaja tudi označevanje alergenov v obratih javne 
prehrane za živila, ki niso predpakirana.  
Obveščamo vas, da so na spletni strani Uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavili novico, ki 

povzema vse zahteve zakonodaje s področja 
označevanja živil, ki jih je potrebno upoštevati pri 
označevanju alergenov v obratih javne prehrane 
(gostilne, restavracije, okrepčevalnice, catering...). 
(http://www.uvhvvr.gov.si/si/) 
Sekcija za gostinstvo in turizem bo za člane pripravila 
kratka navodila in osnutek tabele, kamor lahko člani za 
posamezne jedi oziroma menije vnesejo podatke o 
alergenih. 
 
SAZAS je v tem mesecu ponovno pošiljal Opomine 
za neplačana  nadomestila! V kolikor ste prejeli 
neupravičeno izstavljen opomin zaradi upoštevanja tarife 
iz leta 1998, nam to sporočite! 
 
ZA FRIZERJE 
 
Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenje 
vabi na strokovni posvet frizerjev, ki bo potekal v 
ponedeljek, 24. novembra, s pričetkom ob 8.30 
uri v hotelu FOUR POINTS by SHERATON (bivši hotel 
MONS), Pot za Brdom 4 v Ljubljani. 
Kotizacija znaša za člane OZS 12,20 EUR/osebo (z 
DDV), za ostale udeležence znaša 48,80 EUR/osebo (z 
DDV). Rok za prijavo je 19.11.2014.  
Dodatne informacije dobite na spletni strani Sekcije 
frizerjev (www.ozs.si – zavihek »Za člane«, rubrika 
»Sekcije in odbori« - Sekcija frizerjev). 

 
 
 

ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI 
PRIHRANKI ZA ČLANE OZS 

 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih 
obrtnikov in podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-
podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo 
številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala 
in storitev izbranih dobaviteljev, območnih zbornic 
in članov MOZAIKA PODJETNIH.  
Več na spletni strani: 
http://www.mozaikpodjetnih.si/ 
 
 
Prijavite se v mrežo popustov jaz–TEBI! Mreža popustov jaz-TEBI omogoča članom Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije (OZS) nudenje ugodnosti drugim članom zbornice, imetnikom kartice Mozaik podjetnih!  
 
 
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 2,0%. 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 
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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, 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 
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! 
 
 
UGODNI KREDITI V OKVIRU KREDITNE SHEME RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je pripravljen nov razpis, v okviru katerega je podjetjem in 
tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti. 
Sredstva so že na voljo. 
Dolgoročni krediti se v okviru tega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
2,9%. Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % 
celotne investicije, podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Za podrobnejše informacije o novem razpisu lahko pokličete Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2,  tel. 04 50 60 
220. 
 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ - Na 
voljo so trije milijoni evrov za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij!  
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. 
oktobra 2014 na spletni strani objavil Javni razpis za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale 
od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka 
izobraževanja na tej izobraževalni ravni, je namenjenih tri 
milijone evrov. 
Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o 
štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1.1.2014 in prinaša na 
področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj 
novosti. Glavne novosti razpisa so vsakoletna obvezna 
praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost 
zaposlitve najkasneje v enem mesecu od zaključka 
izobraževanja za katerega je delodajalec prejemal 

sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje 
do 15. v mesecu za pretekli mesec.  
Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad 
sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 
odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa 
znaša 236,74 evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev, 
vendar najdlje do vključno 31. marca 2015. Več 
informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani sklada: http://bit.ly/1z3wdJJ  
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri 
Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na tel. 
01 434 15 85 oz. kadrovske@sklad-kadri.si. 
 
GOSPODARSKA DIPLOMACIJA - POMOČ 
PODJETJEM PRI VSTOPU NA TUJE TRGE 
Gospodarska diplomacija ščiti in promovira interese 
slovenskega gospodarstva v tujini in skrbi za promocijo 
Slovenije v tujini, zlasti na gospodarskem področju. S 
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svojimi aktivnostmi pomagajo slovenskim podjetjem pri 
vstopu na tuje trge in spodbujanju internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva. 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) v okviru 
Direktorata za gospodarsko diplomacijo izvaja 
gospodarsko diplomacijo, ki jo opravlja 56 diplomatsko-
konzularnih predstavništev (DKP) Republike Slovenije v 
tujini in v katerih deluje 22 ekonomskih svetovalcev. 
Ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem 
brezplačno pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, 
drugimi državnimi institucijami, zbornicami, poslovnimi 
združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter 
povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji, 
storitve, povezane s pospeševanjem izvoza, pomoč pri 
reševanju problematike, izpostavljene s strani 
ministrstev, drugih institucij in podjetij, informacije o 
poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, 
sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja, 
zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih 
priložnosti, svetovalno podporo pri vstopu na trge države 
sprejemnice, pomoč podjetjem pri navezavi stikov s 
potencialnimi poslovnimi partnerji. Poleg neposredne 

podpore podjetjem zagotavljajo tudi pregled in analizo 
makroekonomskega stanja v državah akreditacije. 
Dostop do informacij o  poslovanju na kar 53 tujih trgih 
vam omogoča tudi http://www.izvoznookno.si 
 
DOBRODELNI KONCERT LIONS KLUBA ŠKOFJA 
LOKA 
Lions klub Škofja Loka vabi na tradicionalni dobrodelni 
koncert z namenom zbiranja finančnih sredstev, 
namenjen za pomoč slepim in slabovidnim, ljudem v 
stiskah in pomoči potrebnim. Tokrat bo nastopila vokalna 
skupina Perpetuum Jazzile. Koncert bo v petek, 21. 
novembra, ob 19.30 uri v Športni dvorani Trata v 
Škofji Loki. 
Z nakupom vstopnic se lahko pridružite dobremu namenu 
in soustvarite nepozaben večer. Na voljo so vstopnice s 
sponzorskim prispevkom v višini 25 EUR/vstopnico. Za 
nakup tovrstnih vstopnic prejmete račun za reklamne 
storitve. Cena vstopnice brez sponzorskega prispevka 
znaša v prosti prodaji 20 EUR. Več informacij dobite tudi 
na telefon 04 50 60 205. 

 
 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
SPREMEMBA PRI OBRAZCU REK-2 - kratkotrajno delo 
Finančna uprava RS je v svojih Tehničnih navodilih za oddajo REK obrazcev dodala pod REK-2 VD 1509 – kratkotrajno 
delo, ki ga do sedaj ni bilo. Pri oddaji obrazca REK-2 se vpisuje kratkotrajno delo pod 1509 in ne več pod 1821.   
(http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/Tehni%C4%8Dna_navodila_za_predlo%C5%BEitev_REK_v_elektronski_obliki.pdf) 
 
DVIGUJE SE PRAG ZA PAVŠAL 
Čeprav se 1. januarja prag za pavšalno obdavčitev dviguje, pa prag za vstop v sistem DDV ostaja nespremenjen in tako 
naj bi tudi ostalo. 
Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi samostojne podjetnike, se bo dvignil s 50 tisoč na 100 tisoč evrov 
prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih prihodkov. Z dvigom meje za vstop med normirance pa se dviguje 
tudi višina normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 odstotkov. A prihajajo tudi nekatere omejitve. Podjetje mora za to, 
da zanj tudi velja višji prag za pavšalno obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni čas, in to za najmanj 
nepretrganih pet mesecev. 
Pri samostojnih podjetnikih pa je nekoliko drugače. Samostojni podjetnik je že sam zavarovan za poln delovni čas. Torej, 
če imate s.p., ne potrebujete še enega zaposlenega, da za vas tudi velja zvišan prag za pavšalno obdavčitev. 
Če pa imate le popoldanski s.p., za vas ta višji prag ne velja. Če prek s.p.-ja delate samo štiri ure na dan, je vaša meja za 
pavšal še vedno 50 tisoč evrov. A tudi tu so izjeme. Če imate v popoldanskem s.p.-ju enega zaposlenega za poln delovni 
čas za vsaj nepretrganih pet mesecev, potem zvišani prag velja tudi za vas. 
Podjetja morajo dobro premisliti, ali se jim vstop med normirance splača. Pavšalna obdavčitev se najbolj splača tistim z 
nižjimi vhodnimi stroški, recimo podjetjem v storitvenih dejavnostih. S tem, ko prag za vstop v sistem DDV ostaja 
nespremenjen, se izgublja glavna prednost pavšalne obdavčitve, in sicer preprostost. Zavezanci za DDV morajo voditi 
evidence, prejete in izdane račune... Za to potrebujete lastno znanje ali pa računovodjo. In z dodatno birokracijo se 
izgubi poenostavitev. 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 
22.10.2013 sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da 
navedene podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
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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 770 izvodov 

 
IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 
EUR. Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. 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. 
 
Izteka se rok za izplačilo regresa za letni dopust! S 1. novembrom 2014 se izteka rok za izplačilo regresa za letni 
dopust, ki je določen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Delodajalec mora izplačati regres v skladu s kolektivno 
pogodbo, in sicer ga mora izplačati zaposlenim najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Če mu kolektivna 
pogodba na ravni dejavnosti omogoča izplačilo do 1. novembra v primeru nelikvidnosti je to zadnji rok za izplačilo 
regresa. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec september 2014 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
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 
841,98 EUR (Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec OKTOBER 2014: 

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

 
 

PRIPRAVLJAMO:  
 
- 6. december ob 19.30 uri: Božično-novoletni koncert (Trio Quartet, cerkev v Stari Loki) 
- 13. december ob 13. uri: Novoletno srečanje upokojenih obrtnikov (restavracija Dijaškega doma v Škofji Loki) 


