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ČLANSTVO V OZS IN OOZ 
 
S sprejemom sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13) so se pojavila vprašanja glede izstopa članov iz 
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. 
Novela Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13) je stopila v veljavo 27.4.2013. Izstop članov iz OZS in OOZ določa 30. člen 
sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13), in sicer določa, da lahko člani izstopijo iz članstva po 
izteku 6 mesecev od uveljavitve zakona, torej ne prej kot po 27.10.2013. Prav tako navedeni člen določa, da članu OZS in 
OOZ preneha članstvo prvi dan meseca po mesecu, v katerem je OZS ali OOZ prejela njegovo pisno izjavo o izstopu. Prehodno 
obdobje bo zaključeno 27.1.2014. 
Dodatne informacije dobite pri strokovni službi naše zbornice (telefon 04 50 60 200 ali e-pošta ooz.sk.loka@siol.net). 

 
Vabilo na seminar: NOVOSTI NA DAVČNEM PODROČJU (torek, 22.10., ob 17. uri) 

V zadnjem času je bilo na davčnem področju sprejetih cel kup 
sprememb. Odgovore na številna vprašanja, ki se nam ob tem 
porajajo, nam bo podala KARMEN VOVK, FINIA d.o.o., na 
seminarju, ki bo potekal v torek, 22. oktobra, od 17. do 
predvidoma 20. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1, Škofja Loka.  
 
Predavateljica se bo osredotočila na naslednje spremembe: 
→ Upokojenci in njihova podjetniška dejavnost; 
→ Izplačila dohodkov na podlagi drugega pogodbenega 

razmerja: avtorski honorarji, pogodbeno delo; 
→ Obračunavanje prispevkov po posameznih zakonskih 

podlagah zavarovanja za delo v drugem pravnem 
razmerju: podjemne, avtorske ali druge pogodbe civilnega 
prava, začasno in občasno delo dijakov in študentov, 
prokuristi in poslovodne osebe; 

→ Posebni primeri zavarovanja:  »popoldanski« s.p.-ji, delo 
upokojencev v okviru drugega pravnega razmerja – 
upokojenec prokurist ali upokojenec direktor; 

→ Cedularna obdavčitev pri dohodkih iz kapitala: obresti, 
dividende, kapitalski dobički, najemnine – davčna osnova, 
davčna stopnja, obračun dokončnega davka; 

→ Spremembe davčnih predpisov in obremenitve za fizične 
osebe, ki nas čakajo v letu 2014; 

→ Vprašanja in odgovori. 
 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 EUR+DDV. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do ponedeljka, 
21.10.2013. 

 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (Rok za prijavo: 4. november 2013) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje 
najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 
do 8 let (letnik 2005 do 2012).  
Prosimo vas, da nam imena otrok skupaj z njihovo starostjo 
sporočite na prijavnici, ki jo dobite na naši spletni strani 

(www.ooz-skofjaloka.si) najkasneje do ponedeljka, 
4.11.2013. Po tem datumu prijav  žal ne bomo mogli več 
sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
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 
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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 4.11.2013. 
Podatki za nakazilo: TRR OOZ Škofja Loka št.  02024-
0019835974, sklic 00  04112013.  
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene 
obvestili s posebno pošto konec meseca novembra 
oziroma v začetku decembra! 
 

SODELUJTE PRI OBLIKOVANJU DARIL! 
Imate mogoče na razpolago izdelek, ki bi ga lahko vključili v 
darilo? Ali pa mogoče idejo, kaj naj bi darilo vsebovalo? Vaš 
predlog pričakujemo prav tako do 4.11.2013 na telefon 04/ 
50 60 200 ali po e-pošti na naslov ooz.sk.loka@siol.net.  
Na 21. seji Upravnega odbora OOZ Škofja Loka dne 25.9.2013 
je bila imenovana posebna komisija, ki bo sprejela odločitev 
glede sestave darila. 

HITRO IN ENOSTAVNO DO NASVETA IN ODGOVORA 
 
Na OOZ Škofja Loka vam v sodelovanju 
s Svetovalnim centrom pri OZS in 
drugimi zunanjimi svetovalci z veseljem 
pomagamo z brezplačnimi nasveti.   
Storitve, ki jih ponujamo, so za člane s 
poravnano članarino brezplačne, le 

nekateri svetovalni produkti so zaradi velikega obsega dela in 
poglobljenosti le delno plačljivi.  Celovitost svetovalne ponudbe 
zagotavljamo s pokrivanjem različnih strokovnih področij, ki se 
pri reševanju konkretnih problemov velikokrat medsebojno 
prepletajo.  
 
Področja, iz katerih svetujemo, so:  
− pravilna izbira statusne oblike podjetja  
− registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij  
− pogoji za opravljanje dejavnosti  
− pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih 

prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti) 
− delovna razmerja in delovno pravo 
− vlaganje predlogov za e-izvršbe 
− širitev poslovanja v druge države, 
− opravljanje storitev v tujini…  

VAS ZANIMA….  
 
….kdaj in kako lahko nekdo dela pri vas po 
podjemni pogodbi in na kaj je potrebno biti pri 
sklepanju podjemne pogodbe pozoren? 
 
Obrtniki in podjetniki se mnogokrat soočate s situacijo, ko 
povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri 
tem se včasih pojavi dilema ali delavca zaposliti na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno pogodbo 
oziroma kakšno drugo pogodbo civilnega prava.  
Sklepanje pogodb civilnega prava (podjemna pogodba) v 
nasprotju z določbami Zakona o delovnih razmerjih se 
obravnava kot prekršek.   
 
Vas zanima več? Ste v dilemi: podjemna pogodba ali 
pogodba o zaposlitvi? Na OOZ Škofja Loka vam nudimo 
brezplačno pojasnilo in informacije. Oglasite se pri nas osebno 
ali pokličite na telefon 04 50 60 200. Dovolite, da vam 
pomagamo!  

 
VABILA 
 
PODELITEV PRIZNANJ NAŠIM ČLANOM (četrtek, 
24.10., ob 17. uri) 
 
Člane, ki praznujete letos 10, 20, 30 in 35 let opravljanja 
dejavnosti, vabimo na kratko slovesnost, ki bo v četrtek, 24. 
oktobra, ob 17. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči. 
Poskrbeli bomo za prijeten in sproščen večer s kratkim 
kulturnim programom in podelitvijo priznanj. V naslednjih dneh 
boste jubilanti prejeli še posebno vabilo po pošti.  
Prav tako boste posebno vabilo na slovesnost prejeli tudi tisti, 
ki ste se odzvali našemu pozivu in predložili dokazila, da se 
dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje 
(nad 30 let), okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v 
letošnjem letu.  
 
Praktična predstavitev: VARNO DELO NA STREHI 
 
RaStroj dela na višini Aleš Strojan s.p. vabi na brezplačno 
praktično predstavitev uporabe osebne varovalne opreme in 
varovalnih sistemov. Predstavitev je  namenjena krovcem in 
vsem ostalim, ki delo opravljate na strehah. 
Predstavitev bo v drugi polovici meseca oktobra. Vse 
zainteresirane prosimo  za predhodno prijavo po e-pošti na  
naslov info@rastroj.si. O točnem terminu in lokaciji 
predstavitve boste vsi prijavljeni obveščeni naknadno. 

Debatni večer: 7 KORAKOV DO UREJENIH 
OSEBNIH FINANC (torek, 11.10., ob 18. uri) 
 
Želite urediti svoje osebne finance? Na debatnem večeru, ki bo 
potekal v torek, 15. oktobra, ob 18. uri v veliki sejni sobi 
naše zbornice, Spodnji trg 2a, bo ga. Lunder Petra predstavila 
naslednja področja: 
1. Kako učinkovito obvladujemo porabo denarja 
2. Ustrezna življenjska in premoženjska zavarovanja 
3. Primerno pokojninsko varčevanje 
4. Ustrezna varnostna rezerva 
5. Ustvarjanje prihrankov in osebnega premoženja 
6. Kako se razumno zadolževati 
7. Ustrezna priprava finančnih ciljev. 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 EUR+DDV. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 
200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 
ponedeljka, 14.10.2013. 
 
Predavanje: PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA 
NA NASLEDNIKE (sreda, 16.10., ob 10. uri) 
 
Na OOZ Kranj bo v sredo, 16. oktobra, ob 10. uri potekalo 
brezplačno izobraževanje, namenjeno vsem tistim, ki 
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razmišljate o prenosu družinskega podjetja na naslednike. Za 
uspešen prepis ni dovolj računovodski vidik, saj gre za 
zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, 
finančnih in davčnih vidikov….  
Poldrugo uro trajajoča predavanja so namenjena prenosnikom 
in naslednikom dejavnosti. Kljub temu, da predavatelj Uroš 
Kavs predstavi celotno paleto potrebnih aktivnosti, so 
predavanja informativnega značaja in niso namenjena 
računovodjem, saj se v podrobnosti predavatelj ne spušča. Cilj 
predavanj je seznanitev podjetnikov s splošnimi zakonskimi 
predpisi ter možnostmi, ki jih imajo za uspešno izveden 
prenos. 
Prijave zbira OOZ Kranj, telefon 04/2818-310. Več o samem 
predavanju na si lahko preberite na  www.prenospodjetja.si 
 
Seminar: NA KAJ MORAMO BITI PAZLJIVI PRI 
OBISKU DELOVNEGA INŠPEKTORJA IN PRI NOVI 
DELOVNO PRAVNI ZAKONODAJI? (torek, 15.10., 
ob 13. uri) 
Razvojna agencija Sora vas vabi na seminar z naslovom Na kaj 
moramo biti pazljivi pri obisku delovnega inšpektorja in pri novi 
delovno pravni zakonodaji?, ki bo potekal v torek, 15. 
oktobra, ob 13. uri v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2.  
Na seminarju boste spoznali: 
-katere so najpogostejše kršitve s področja delovnih razmerij,  
-kako morate poskrbeti za varnost in zdravje pri delu,  
-kakšni so ukrepi inšpektorjev v primeru kršitev,  
-kakšni so predpisani prekrški in globe,  
-kako po novem zaposlovati in prekiniti pogodbo o zaposlitvi,  
-kako prožno urediti razmerja v podjetju,  
-katere so posebnosti delovnih razmerij za določen čas, 
poskusno delo in delo preko agencij,  
-na katere druge novosti morate biti pripravljeni pri reformi 
trga dela. 
 
Izobraževanje bosta vodila Igor Knez, univ.dipl.pravnik ter 
Polona Fink Ružič, univ.dipl. pravnica iz pravne službe 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
Investicija v vaše znanje znaša 15 EUR (z DDV). Razliko do 
polne cene delavnice krijejo občine Škofja Loka, Gorenja vas – 
Poljane, Železniki in Žiri. Cena vključuje organizacijo in izvedbo 
delavnice, gradivo in osvežilni napitek med odmorom. 
Kotizacijo nakažite na poslovni račun Razvojna agencija Sora, 
d.o.o., NLB d.d. 02024-0089035580 sklic ____ (vaša ID za 
DDV) najkasneje pet dni pred delavnico. Morebitne pisne 
odjave bodo upoštevali do 11.10.2013, pri kasnejših odjavah 
ali neudeležbi kotizacije ne vračajo. Račun boste prejeli na 
delavnici. 
Prijave in dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Sora, 
na tel. št.: 04/ 50 60 223 ali e-mailu: julija.primozic@ra-
sora.si. 

Pri prijavi navedite točen naziv in naslov podjetja, vaš ime in 
priimek in e-naslov. 
 
OSTALA IZOBRAŽEVANJA – NA VOLJO JE LE ŠE 
NEKAJ PROSTIH MEST! 
 
1.  ZAČETNEM IN NADALJEVALNEM TEČAJU NEMŠKEGA 
JEZIKA TER TEČAJU ANGLEŠKEGA JEZIKA, na katerem 
bodo tečajniki obnovili svoje, v preteklosti že pridobljeno, 
znanje.  Vse tri 30-urne  tečaje bomo izvedli v sodelovanju s 
podjetjem Mekon Loka d.o.o. Predavanja bodo potekala enkrat 
tedensko v večernih urah, skladno z dogovorom predavatelja 
in slušateljev. O točnem terminu in lokaciji tečajev bodo 
prijavljeni obveščeni s posebno pošto. 
Cena posameznega 30-urnega tečaja znaša: 
− ob sofinanciranju s strani naše zbornice za člane s 

poravnano članarino 90 EUR (z vključenim DDV) 
− za člane, ki nimajo poravnane članarine in osebe, ki 

niso člani zbornice: 125 EUR (z vključenim DDV). 
− Za zaposlene delavce pri samostojnih podjetnikih ter v 

podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek za 
izobraževanje zaposlenih, se stroški za njihovo udeležbo V 
CELOTI krijejo iz sredstev, pridobljenih s strani Sklada za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske.   

Zaradi premajhnega števila prijavljenih, tečajev drugih 
tujih jezikov žal ne bomo organizirali. 
 
2. RAČUNALNIŠKEM TEČAJU, na katerem si lahko pridobite 
potrebna osnovna znanja za delo z računalnikom. Celotni 
program tečaja objavljamo na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si.  
Stroški udeležbe: 
− za člane s poravnano članarino in upokojene člane 

zbornice: 110 EUR (z vključenim DDV) na osebo.  
− za člane, ki nimajo poravnane članarine in nečlane 

zbornice: 140 EUR (z vključenim DDV). 
− za zaposlene delavce pri samostojnih podjetnikih ter v 

podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek za 
izobraževanje zaposlenih: BREZPLAČNO (stroški njihove 
udeležbe se v celoti krijejo iz sredstev, pridobljenih s 
strani Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske. 

Strošek vključuje organizacijo in izvedbo tečaja, učno gradivo 
(skripta) in izdelavo potrdil za udeležence tečaja, poravnali ga 
boste na podlagi našega izstavljenega računa ob zaključku 
tečaja. 
 
3. IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU, 
organiziramo po ugodnejših cenah. O točnem terminu in kraju 
izvedbe tečaja bomo prijavljene obvestili naknadno. 
 
Prijave zbiramo le še do 15.10.2013 po e-pošti 
ooz.sk.loka@siol.net ali na telefon 04/50 60 200. 

 

AKTUALNO 
 
ZAHTEVAMO UMIK NAPOVEDANIH DODATNIH 
OBREMENITEV 
 
Na seji upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije so člani soglasno sprejeli sklep, da se predsednici 
Vlade RS Alenki Bratušek pošlje zahtevo, da se umaknejo vsi 
napovedani ukrepi, ki kakorkoli dodatno obremenjujejo ta 

najštevilčnejši del slovenskega gospodarstva, in sicer do 10. 
oktobra, tako kot so zapisali v zadnji peticiji z dne 26.9.2013. 
Kljub obljubam, da bodo pri pripravi ukrepov upoštevali slabo 
gospodarsko stanje obrti, mikro in malega podjetništva, 
sprejem proračuna izkazuje ravno nasprotno, so zapisali člani 
UO OZS. Pri sestavi proračuna so dodatno obremenili segment 
malega gospodarstva predvsem s predlogom Zakona o davku 
na nepremičnine, še posebej pa samostojne podjetnike 



 

 
4 

nerazumno dodatno obremenili z napovedanim dvigom 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 
»Konkurenčnost malega gospodarstva izrazito upada, v zadnjih 
šestih mesecih je zaradi nemogočih razmer poslovanja v naši 
državi zaključilo svoje poslovanje blizu 10.000 samostojnih 
podjetnikov in malih družb. Stanje je tako kritično, da ne 
prenese nikakršnih dodatnih obremenitev več! Kako 
mačehovski odnos ima država do samostojnih podjetnikov 
kaže zadnji primer SID banke, ko so pri pripravi razpisa za 
kreditiranje iz posojilnega sklada SID banke na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo kot upravičence do sredstev 
namerno izvzeli samostojne podjetnike iz razpisa. Gre za 
nedopustno, nerazumno in nelogično diskriminacijo med 
statusnimi oblikami gospodarskih subjektov v Sloveniji in  
takega primera v Evropi še ni bilo,« so dejali člani UO OZS. 
 
POZOR! POMEMBNA INFORMACIJA ZA VSE, KI 
STE UPOKOJENI IN ŠE VEDNO OPRAVLJATE 
SAMOSTOJNO DEJAVNOST KOT S.P.! 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 je 
kot posledico odločbe Ustavnega sodišča RS iz davnega leta 
2007 tudi za s.p.-je uzakonil delno upokojitev, ki se bo lahko 

uveljavila takoj z izpolnitvijo pogojev za pridobitev pravice do 
predčasne ali starostne pokojnine, če ostane zavarovanec v 
obveznem zavarovanju v obsegu najmanj 4 ure dnevno 
ali 20 ur tedensko. Delna pokojnina se odmeri od predčasne 
ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v 
odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa. Tako 
odmerjena pokojnina se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 
5 % kot stimulacija, ker se ni v celoti upokojil, čeprav bi se 
lahko. 
 
Izvzema iz zavarovanja, kot smo ga poznali v preteklosti, torej 
ni več. To pomeni, da nihče več ne more opravljati svoje 
dejavnosti po upokojitvi na način, kot je bilo možno pod 
določenimi primeri do sedaj - torej, da bi prejemal celotno 
pokojnino in iz naslova dejavnosti plačeval zgolj pavšalne 
prispevke. Za tiste, ki ste to možnost uveljavili bodisi 
lani ali v prejšnjih letih, torej pred uveljavitvijo novega 
zakona, se prehodno obdobje 12 mesecev izteče 
1.1.2014. V kolikor svojega statusa ne boste ustrezno uredili 
sami (se zavarovali za 20 ur tedensko ali prenehali z 
dejavnostjo kot s.p.), bo uskladitev lastnosti zavarovanca 
izvedel ZPIZ po uradni dolžnosti, kar pomeni, da vam bo ZPIZ 
prenehal izplačevati pokojnino.  

 
 
ČLAN SPRAŠUJE! 
 
Imamo delavca, ki bo odšel v pokoj. Pri ugotavljanju izračuna odpravnine ob upokojitvi se je zapletlo, saj 
je bil delavec v mesecih, za katere se ugotavlja osnova za določitev višine odpravnine, v bolniškem staležu. 
  
Odgovor: 
 
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v 132. členu določa, da je osnova za izračun višine 
odpravnine ob odhodu v pokoj povprečna mesečna plača za pretekle 3 mesece v Republiki Sloveniji ali 

delavčeva povprečna mesečna plača, če je ta za delavca ugodnejša. Iz dikcije same izhaja, da gre za plačo in ne nadomestilo plače. 
To določbo je potrebno primerjati tudi z 108. členom ZDR-1, ko zakon ureja druge odpravnine. V tem členu je namreč določeno, da se 
za čas odsotnosti delavca upošteva plača, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. Tako iz tega izhaja, da se tudi za primer odpravnine ob 
upokojitvi določi kot osnova tista plača, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in se ne upošteva nadomestilo plače zaradi bolniškega 
staleža. Pri določitvi odpravnine pa je treba ugotoviti tudi, kaj je ugodnejše za delavca (ali delavčevo plača v trimesečnem obdobju na 
mesec ali povprečna mesečna plača za zadnje tri mesece v Republiki Sloveniji). Sledi določitev delavčeve odpravnine. 
 
 

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. 
in Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,0% 
oziroma 1,9%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in 
GB d.d. Kranj. 
 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave 
o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2014 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. 
1. Obrestna mera 1,90%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 
sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
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5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 
(mesečno, kvartalno, polletno) 

dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
65,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,  
tel.: 04/ 5150- 430 

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. 
Najemojemalec mora pred črpanjem kredita podpisati posebno izjavo, da bo ostal član OOZ Škofja Loka najmanj do 
31.12.2014. 
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 ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, v katero svoja sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka,  je odprt  razpis, v okviru katerega lahko podjetja in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah pridobite ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.  
Dolgoročna posojila so vam na voljo za: nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo; nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije.  
Dobite jih lahko po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a. Najamete jih lahko za dobo do 10 let.  
Razpis je odprt tudi za kratkoročna posojila, ki jih lahko najamete za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev po 
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.  
Za podrobnejše  informacije o  razpisu pokličite na Razvojno agencijo Sora, tel. 04 50 60 220. 
 

 
MOZAIK PODJETNIH – Kartica tisočerih ugodnosti za velike prihranke 
 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno zborničnega sistema 
pridobiva številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in 
storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali članov MOZAIKA 
PODJETNIH. 
 
MOZAIK PODJETNIH sledi preprosti resnici: skupaj smo 
največji kupec v Sloveniji.  Združeni v veliki podjetniški 
družini lahko z velikimi in majhnimi ponudniki izdelkov in 
storitev sklenemo dogovor in pri njih kupujemo ceneje. 
Tolikšnih količinskih ali posebnih popustov na trgu ne more 
dobiti vsak majhen kupec, lahko jih dobimo le kot velika 
skupnost. V MOZAIK PODJETNIH vstopajo številni ugledni 
partnerji, ponudba ugodnosti je vsak dan večja.  
 
Veliko najrazličnejših ugodnosti pa prispevajo tudi 
člani MOZAIKA PODJETNIH, ki drugim članom, 
imetnikom kartice, priznavajo posebne popuste jaz-
TEBI. Če k temu prištejemo še posebne ugodnosti območnih 
zbornic, je MOZAIK PODJETNIH poslovna priložnost brez 
primere! Članstvo v skupnosti MOZAIK PODJETNIH je prava 
odločitev za vse, ki cenijo svoj denar. 
 
Seznam ponudnikov ugodnosti je objavljen na spletni strani 
www.mozaik.ozs.si. Na naši zbornici vam lahko pomagamo pri 
izpolnjevanju obrazcev za koriščenje ugodnosti, ki jih prinaša 
Telekom Slovenije d.d. (za telekomunikacije storitve) in Best 
Connect d.o.o. (za znižanje stroškov električne energije in 
zemeljskega plina). 
 
Naš novi partner je Big Bang, kjer so za člane OZS oblikovali 
poseben program Big Bang partner. V katerikoli njihovi trgovini 
vprašajte po skrbniku za poslovne partnerje, ki vam bo 
svetoval pri nakupu izdelkov in storitev za vaše podjetje.  V 
najkrajšem času vam bo pripravil konkurenčno ponudbo z 

želenimi izdelki s popustom v višini 3-20 %, odvisno od 
blagovne skupine, uredil brezplačno dostavo (nad 100 EUR) in 
možnost montaže ter priklopa kupljenih izdelkov. Če pa 
opreme ne želite kupiti, vam lahko uredijo tudi poslovni najem 
računalniške in audiovideo opreme. 
 
 
POSEBNA UGODNOST ZA IMETNIKE KARTICE MOZAIK 
PODJETNIH! 
 
Kot člani oz. imetniki kartice Mozaik podjetnih, si lahko 
ogledate prvi narodnozabavni mjuzikel na svetu - romantično 
družinsko komedijo BILA SVA MLADA OBA z izvirno glasbo 
bratov Avsenik, z legendama komedije Natašo Tič Ralijan in 
Gojimirjem Lešnjakom Gojcem in s popustom (do 20%). 
 
Igriva, zabavna in kratkočasna gledališko-glasbena komedija 
primerna za vse generacije, od babic in dedkov pa do vnukinj 
in vnukov, skratka za vso družino, za vse generacije: 
− z vrhunsko igralsko zasedbo,  
− z glasbo zvestih naslednikov legendarnega Ansambla 

bratov Avsenik: Gregorji v živo 
− ter mojstrskimi plesnimi točkami aktualnih evropskih 

prvakov hiphopa Artifex,  
vas bo za dobri dve uri ob spremljavi znanih Avsenikovih 
napevov prestavila nazaj v sedemdeseta leta, ko je življenje 
teklo počasneje in je bilo več časa za zabavo, smeh ter druge 
prijetne stvari, na katere smo skoraj že pozabili. 
 
Naslednji ponovitvi bosta v nedeljo, 10.11., ob 18. uri in v 
ponedeljek,  9.12., ob 19.30 uri v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani.  
Priporočamo vam, da pohitite z nakupom na blagajni 
Cankarjevega doma, doslej so bile vse ponovitve razprodane! 
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OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
Plačilo SAZAS in IPF (po tarifi iz leta 1998) 
Člane, ki ne plačujete po položnicah in sami nakazujete zneske 
(po tarifi iz leta 1998), opozarjamo, da je treba znesek 
preračunati na novo stopnjo DDV (mimogrede: ZAMP-u se DDV 
ne plačuje).  Če imate npr. bar (torej brez prehrane)  z do 50 
možnimi obiskovalci in plačujete nadomestila po tarifi iz leta 
1998, ste doslej plačevali 22,82 EUR/mesečno. Od 1.7.2013 ta 
znesek (ob upoštevanju nove stopnje DDV na 9,5%) znaša 
23,03 EUR. 
 
Za gostince 
Organizirate razne prireditve in dogodke v svojih gostinskih 
lokalih, kot je npr. Martinovanje in podobno? Poskrbite za vpis 
ustrezne dejavnosti v Poslovni register RS. Več informacij nudi 
strokovna služba naše zbornice. 
 
15. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije letos v Kranju 
Slovenski slikopleskarji se že pripravljajo na veliko humanitarno 
akcijo, ki jo bodo 29. novembra letos izvedli v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo Kranj. Akcija, ki poteka že 15. 
leto zapored, je zasnovana v obliki enodnevnega tekmovanja, v 
katerem se med seboj pomerijo izkušeni slikopleskarji, v 
humanitarnem delu akcije pa prostovoljno sodelujejo še drugi 
mojstri ter dijaki, ki se šolajo za bodoče slikopleskarje. Vsako 
leto v njej sodeluje več kot 80 udeležencev prostovoljcev, svojo 
humanitarnost pa izkazujejo tudi slovenska podjetja, ki za 
prenovo javnih ustanov prispevajo vse potrebne barve, 
gradbeni material in orodja. Novost letošnje akcije je 
mednarodna udeležba – k sodelovanju so povabljeni tudi 
slikopleskarji iz Avstrije. O pogojih za sodelovanje bomo vse 
slikopleskarje naknadno obvestili s posebno pošto. 
 
Vabilo za avtoserviserje 
Zavod za izobraževanje severnoprimorske regije skupaj s 
turistično agencijo-touroperatorjem Linda d.o.o. iz Kranja, 
organizira  strokovno potovanje z ogledom tovarne SUZUKI in 
ogled sejma AUTOTECHNIKA v Budimpešti. Potovanje bo 

potekalo 8. in 9.11.2013. Podrobnejši program objavljamo na 
naši spletni strani. Rok za prijave je le še do četrtka, 
10.10.2013. 
 
Usposabljanje serviserjev opreme za hlajenje in 
klimatizacijo ter toplotnih črpalk 
OZS je bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in 
prostor skupaj s podjetjem Termotehnika iz Braslovč izbrana za 
izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti 
za serviserje opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne 
črpalke. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 
41/2010 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki 
izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in 
uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, 
proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih 
toplogrednih plinov. 
Program izobraževanja je v celoti objavljen na spletni strani 
OZS (www.ozs.si), v rubriki Izobraževanje/Strokovni seminarji 
in delavnice. Člani OOZ Škofja Loka boste lahko koristili 
sofinanciranje izobraževanja. Višina zneska bo določena 
naknadno, o njej pa bomo vse inštalaterje posebej 
obvestili. 
 
Prevoz gozdno lesnih sortimentov 
Z 10. avgustom 2013 so stopile v veljavo spremembe Zakona o 
gozdovih (Uradni list RS št., 63/2013). 17.b člen med drugim 
določa, da mora gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na 
prevozno sredstvo ali pri prevozu, spremljati prevozni dokument 
(prevoznica) s podatki o izdanem dovoljenju za posek dreves s 
strani Zavoda (odločba o izbiri dreves za posek, dovoljenje za 
krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih 
sortimentov, datumu, času in namenu prevoza, če se prvič 
dajejo na trg; so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim 
dajanjem na trg ali so namenjeni za lastno uporabo. 
 Podrobnosti objavljamo na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si 

 

 
 
 
 
 
 

OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA 
 
Počasi se končuje druga  faza projekta »Okusi loškega 
podeželja«, ki je bila namenjena razvoju novih gostinskih 
produktov ter promociji kulinaričnih dobrot škofjeloškega 
podeželja.  
 
Gre za projekt katerega glavni namen je spodbuditi sodelovanje 
med lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane ter gostinskimi 
ponudniki na področju kulinarike. Cilj projekta je, da gostinski 
ponudniki v svojo ponudbo v čim večji možni meri vključijo 
kakovostne pridelke in izdelke, ki jih ponuja loško podeželje. 
Prav tako smo gostincem skozi projekt pomagali, da so svojo 
obstoječo gostinsko ponudbo obogatili s tradicionalnimi 
domačimi jedmi. Ob sodelovanju kuharskega mojstra Andreja 
Goljata smo izbrali nekaj tipičnih lokalnih jedi ter jih prilagodili 
sodobnim okusom.  

 
 Skozi projekt smo veliko pozornost posvečali delu tako z 
gostinskimi ponudniki kot seveda tudi z obstoječimi in novimi 
ponudniki pridelkov in izdelkov zlasti v smislu, da povečamo 
količino surovin, ki so osnova za pripravo tradicionalnih jedi. Na 
zbornici se trudimo, da bodo vsi navedeni gostinski lokali jedi v 
čim krajšem času in v čim večjem številu jedi vključili v svojo 
ponudbo. Nabor jedi ne zajema le tistih 15, ki so objavljene tudi 
v predstavitvenem katalogu, temveč je vseh jedi veliko več.  
Izbrane jedi ponuja 14 gostinskih lokalov iz celotnega 
škofjeloškega območja. V škofjeloški občini bodo to gostilne 
Pr'Birt na Praprotnem, Gostilna Pri Boštjanu na Križni gori, 
Gostilna Pri Danilu v Retečah, pa v Škofji Loki Gostilna – 
pizzerija Pri Ingliču, Kašča, Gostilnica – buffet Lunca in Gostilna 
Pr' Starman. Na območju občine Gorenja vas – Poljane jedi 
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ponujajo Gostilna Lipan na Hotavljah, Gostilna Metka v 
Studorju, ter v Gorenji vasi Gostišče Taverna Petra in Gostilna 
Pr'Sedmic. V Selški dolini dobrote ponuja Gostišče Pri Zalogarju 
v Dolenji vasi, v Žireh pa Gostišče pri Županu in gostinsko 
podjetje Sklednik.  
 
Čeprav se projekt na papirju zaključuje, pa delo projektnih 
partnerjev vsekakor še ni in ne bo končano. Predvsem želimo te 
res okusne jedi, ki zaznamujejo naše območje, sedaj spraviti na 
mize gostov, zato smo poskrbeli za razne degustacije po 
različnih dogodkih od podjetniške tržnice na TOP-u, kmetijske 
tržnice na Tednu podeželja, do predstavitev po posameznih 
dogodkih v vsaki občini ter predstavitve na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. Izdali smo brošuro s predstavitvijo jedi, 
seznam ponudnikov pridelkov in izdelkov. Trenutno so v pripravi 

še spletne strani ter zelo pričakovana elektronska brošura 
receptur.  
 
Lokalni gostinski ponudniki so dobili tudi označevalne tablice, 
posebne jedilne liste v katerih lahko predstavijo aktualno 
ponudbo ter plakate s katerimi lahko opozarjajo na svojo 
ponudbo. Ves promocijski material krasi znak Okusov loškega 
podeželja, ki ga lahko prepoznate po treh ključnih elementih: 
gorenjskem nageljnu, ki ga krasi petelinček ter jedilni pribor.  
 
Vsekakor pa izziv predstavlja tudi zagotavljanje zadostne 
količine kvalitetnih živil lokalnega izvora, zato vse lokalne 
institucije, ki delamo z novimi in obstoječimi pri/predelovalci 
živil, čaka še veliko dela v smeri motiviranja in animiranja, da 
bomo zagotovili zadostno ponudbo.  

 
 

Akcija: "ČLAN - ČLANU" 
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med 
svojimi člani! Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega 
poslovanja odločili tudi vi! Spodaj navedene obratovalnice nudijo članom OOZ Škofja Loka 
posebne popuste: 
 

STUDIO DESIGN DEMŠAR d.o.o., Kamnitnik 18, Škofja Loka nudi 
10% popust na marketinške materiale in profesionalno fotografijo. 
Info: 041 736 898, www.design-demsar.si, www.francdemsar.com 
RAČUNOVODSKI SERVIS ERIKA, Fužinska ul. 3, Škofja Loka (nad 
Deželno banko poleg mlekarne) nudi prve tri mesece 50% popusta 
na računovodske storitve. Info: 031 375 328, www.erika.si.  
KOZMETIČNO-MASAŽNI SALON RITMOLOKO, Kidričeva c. 75, 
Škofja Loka, 10 % popust na vse masaže (klasična in športna 
masaža, masaža hrbta, refleksna masaža, antistresna in 
anticelulitna masaža, kombinacija ThetaHealing svetovanja in 
masaže, masaža v dvoje in TUI-NA masaža. Info in prijave: 041 
710 310 ali info@ritmoloko.si, www.ritmoloko.si 
AM- BeSt, izgradnja, vzdrževanje, sanacija komunalnih sistemov, 
d.o.o.,  Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.:  051 373 665, info@am-
bs.si, nudi 10 % popusta pri izdelavi in postavitvi rastlinskih čistilnih 
naprav, sanacijah in vzdrževanju kanalizacijskih sistemov v 
poslovnih in stanovanjskih objektih, snemanju kanalizacijskih 
sistemov, odmašitvi zamašenih kanalizacijskih sistemov 
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 10% 
popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično masažo, 
metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 040/377-126 ali 
suzana@sankari.si 
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 4a, 
Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko ali 
lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna) 
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10% 
popust na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 867 
149. 
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo nas. 
164, Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. Info: 064 
106 246. 
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust ob 
nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale storitve: 
okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, kontaktne leče ipd.  
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na storitev 
masaže telesa. Info: 051 313 734. 
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na 
urejanje nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info: 
040 293 321. 
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 192, 
Škofja Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: www.fiziz.si, 
040 814 313. 
 

AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas, 
10% popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369. 
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14, 
4223 Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-468. 
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.: 
040/288-232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu 
tiskarskih storitev (offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega 
oblikovanja, dodelave tiskovin. 
MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2, 
Škofja Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih prostorov, 
notranje opreme, razne lesene embalaže, ostalih mizarskih 
storitvah ter vodenju poslovnih knjig. Info: 040/504-172, 
www.kuhinje-strusnik.si 
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja 
vas, 10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 ali 
www.fotografiranje.si 
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% 
popust pri izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20. 
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % 
popust pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981. 
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% 
popust od višine ene mesečne premije.  Enaki pogoji veljajo v 
primeru sklenitve življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi 
pokojninsko - rentni varčevalni načrt,  z možnostjo dodatnega 
nezgodnega zavarovanja v času plačevanja premije. Tel: 04/515 42 
50. 
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja 
vas, tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu 
elektromotorjev in hladilnih naprav. 
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara  Loka 152, 4220 Škofja Loka, 
10% popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so namenjene treningu 
v raznih športih. Dodatne informacije: www.tone-si.com, tel. 
041/200-906.  
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127, 
Škofja Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398, 
041/638-017, nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega oblikovanja 
in računalniške priprave za tisk. 
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja vas-
Reteče 7a, Šk. Loka, 5 % popusta pri vseh prevozih, tel. 031/642-
553. 
CVETLIČARNA FLORA ANICA PRALICA s.p., Spodnji trg 35, Škofja 
Loka, 10 % popust ob nakupu rezanega cvetja. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov 

FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: Račune za 
članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  
pošilja mesečno. Kriterije za članarino še vedno določa Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 
102/2007 z dne 9.11.2007). 
2. ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV 
ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA: Najnižja bruto 
pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je 
poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 848,07 EUR 
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno 
oddati elektronsko preko sistema e-davki. 

3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za 
polni delovni od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 EUR. 
Povprečna mesečna plača v RS za julij 2013: 1.510,02 EUR. 
Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega 
prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
4. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR. 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni od 1.1.2013 znaša 4,55 EUR. 

 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec september 2013: 

Do vključno 
9.156,72

Nad 9.156,72 
do vključno 
18.305,64

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

minimalna 
plača

60% povp. 
plače 

90% povp. 
plače 

120% povp. 
plače 

150% povp. 
plače

180% povp. 
plače 

210% povp. 
plače 

240% 
povp.plače 

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

Vrsta prispevka Stopnja
1. Prispevek za zdravst. zavarov. 
(skupaj) 13,45% 105,40 121,86 182,78 243,71 304,64 365,58 426,51 487,44
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 117,06 175,58 234,11 292,64 351,17 409,70 468,23
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,80 7,20 9,60 12,00 14,41 16,81 19,21
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 220,61 330,92 441,23 551,53 661,84 772,15 882,45
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 220,61 330,92 441,23 551,53 661,84 772,15 882,45
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,62 5,44 7,25 9,06 10,87 12,68 14,50
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,81 2,72 3,62 4,53 5,44 6,34 7,25
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,81 2,72 3,62 4,53 5,44 6,34 7,25

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 346,10 519,14 692,18 865,23 1.038,29 1.211,34 1.384,39

3.624,041.359,02 1.812,02 2.265,03783,66 906,01

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.718,03 3.171,04Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.510,02 EUR

 
 
KRATKA OBVESTILA  
 
Prodaja opreme in možnost poslovnega 
sodelovanja 
1. Samostojni podjetnik iz Škofje Loke proda opremo in 

zalogo za izdelavo ključev zaradi prenehanja opravljanja 
dejavnosti. Dodatne informacije: 031/558-153. 

2. Samostojna podjetnica iz Škofje Loke zaradi upokojitve išče 
poslovnega partnerja za sodelovanje v tekstilni trgovini z 
večletno tradicijo. Dodatne informacije: 041/824-737. 

 
Prosti poslovni prostor 
Na zbornici oddamo v najem dva poslovna prostor v mansardi 
Doma obrtnikov velikosti 24  m2 in 12 m2 po ceni 5,11 
EUR/m2. Prostora sta primerna za opravljanje pisarniške ali 
storitvene dejavnosti in bosta na razpolago s 1.12.2013. Info na 
tel.: 04 50 60 205. 
 

Sodelujete v projektu Simbioza 
Pridružite se več kot 5600 prostovoljcem, ki so v preteklih dveh 
letih že sodelovali pri projektu Simbioza in učili starejše osnov 
uporabe računalnika. Tokrat ste na vrsti vi!  
K projektu se lahko prijavite le še do 15.10.2013, preko spletne 
strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888 ali 
preko info točk na Si.mobilovih prodajnih mestih po vsej 
Sloveniji. Če imate še kakršnakoli vprašanja, predloge ali 
pomisleke, pišite na prostovoljci@simbioza.eu in z veseljem 
vam bodo odgovorili. 
 
PRIPRAVLJAMO:  
 
- 30. november: Obrtniški ples 
- november: tečaj Prve pomoči 

 


