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Gledališka predstava: DVE NEVESTI (vstopnice po nižji ceni!) 
 
Ljudsko ljubiteljsko duhovno gledališče Stara Loka je pripravilo 
uprizoritev ljudske igre s petjem in plesom avtorja Cvetka 
Golarja: DVE NEVESTI. 
V igri so s petjem in plesom predstavljena tri dejanja. Za 
igranje na prostem jo je  priredil in režiral Borut Gartner. 
(vsebina igre: http://www.lldg.zupnija-staraloka.org) 
Na pobudo članov, vam OOZ Škofja Loka nudi možnost 
nakupa vstopnic za predstavo, ki bo v soboto, 14. 
septembra, ob 18. uri na domačiji Pri Mruščevih v Stari Loki 
150 (Bergantovi). Vsak član, ki ima poravnano članarino, 

lahko dobi 2 vstopnici po nižji (sofinancirani) ceni 5 
EUR/osebo.  
V primeru slabega vremena in odpovedi predstave, vam bomo 
denar vrnili. Glede na to, da bo predstava potekala na 
prostem, vam svetujemo, da se oblečete dnevnemu vremenu 
primerno. 
Vstopnice so vam na razpolago v pisarni naše zbornice v Škofji 
Loki, Spodnji trg 2, do srede, 11. septembra, do 17. ure.  
 
Pohitite z nakupom, saj je število vstopnic omejeno! 

 
 
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….  
 
….kaj potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti 
v tujini? 
 
Člani OZS, ki želite opravljati svojo dejavnost tudi izven 
Republike Slovenije, si morate, poleg ostalih dokumentov, 
pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za 
dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem 
subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.    
 
Na OOZ Škofja Loka vam nudimo brezplačno pripravo 
vloge za opravljanje storitve v tujini ter poskrbimo za 
prevod in sodno overitev dokumentov po ugodnejših 
cenah! 
 
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na 
telefon 04 50 60 200. Dovolite, da vam pomagamo!  
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IZOBRAŽEVANJE 
 
OGLED SEJMA »K« V DÜSSELDORFU 
 
Sekcija plastičarjev, livarjev, orodjarjev in grafičarjev pri OOZ 
Škofja Loka načrtuje strokovno ekskurzijo z ogledom 
mednarodnega sejma plastike in gume »K« v Düsseldorfu v 
Nemčiji. Sejem bo potekal od 16. do 23.10.2013. Del stroškov 
bo krila sekcija iz sredstev za svoje delovanje, ostale stroške 
krijejo udeleženci sami. Ogled sejma bo organiziran le v 
primeru zadostnega števila prijavljenih (najmanj 7 
oseb). Prijave zbiramo na telefon 04 50 60 200 do 
16.9.2013.  
 
V primeru, da se za organiziran ogled ne bo prijavilo zadostno 
število interesentov, bo sekcija sofinancirala stroške 
individualnega ogleda v višini 100 EUR bruto na osebo. 
Do tovrstnega sofinanciranja bodo upravičeni: 
− po ena oseba iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka 

in ima poravnano članarino; 
− zaposleni delavci pri samostojnih podjetnikih ter v 

podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske; sofinanciranje 
se bo krilo iz sredstev, pridobljenih s strani Sklada. 

Dodatne informacije dobite pri strokovni službi naše zbornice. 
 
TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
 
Glede na to, da je postalo znanje tujih jezikov že nuja, ne več 
samo prednost, ponovno načrtujemo izvedbo tečajev nekaterih 
tujih jezikov. Želeli bi izvesti začetne tečaje ter tečaje, na 
katerih bodo udeleženci obnovili v preteklosti že 
pridobljeno znanje, pri čemer bi želeli dati poudarek na 
uporabi podjetniških izrazov.  
Cena 30-urnega tečaja ob sofinanciranju s strani naše 
zbornice znaša 90 EUR (z vključenim DDV). 
Na tečaj se lahko prijavijo tudi zaposleni delavci pri 
samostojnih podjetnikih ter v podjetjih, ki so v preteklosti 
plačevala prispevek za izobraževanje zaposlenih, saj se bodo 
stroški za njihovo udeležbo v celoti krili iz sredstev, 
pridobljenih s strani Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. 
Gorenjske.   
Predavanja bodo potekala enkrat tedensko v večernih urah, 
skladno z dogovorom predavatelja in slušateljev. 
V organizacijo bomo šli pod pogojem, če bo izražen interes 
zadostnega števila udeležencev za posamezen tečaj (vsaj 6 
oseb na skupino). Prijave zbiramo do 20.9.2013 po e-pošti 
ooz.sk.loka@siol.net ali na telefon 04/50 60 200. 
 
RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
 
S strani članov smo prejeli pobudo za organiziranje 20-urnega  
tečaja splošne računalniške pismenosti (Windows 7, 
osnove interneta in elektronske pošte: -osnovna programska 
oprema - opis Windows okolja;  delo z miško in tipkovnico; 
delo z okni, ikonami in bližnjicami, prilagajanje namizja; 
organizacija podatkov na računalniku - delo z datotekami in 
mapami: kreiranje, brisanje, premikanje, kopiranje, iskanje...; 
osnove interneta - delo s spletnim brskalnikom po izbiri; delo z 
elektronsko pošto - program po izbiri). Urnik izobraževanj bo 
oblikovan naknadno. 
Tečaje bomo izvedli v sodelovanju s podjetjem Mekon Loka 
d.o.o. iz Škofje Loke v njihovih prostorih, v kolikor bo za 
udeležbo izražen dovolj velik interes.  

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. 
V kolikor bi si želeli pridobiti potrebna osnovna znanja za delo z 
računalnikom, nam to sporočite na telefon 04 50 60 200, 
najkasneje do 20.9.2013.  
 
TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI 
DELU 
 
Na pobudo članov bomo organizirali skupinski tečaj ter izpit iz 
zdravja in varstva pri delu. Strošek izvedbe tečaja in izpita 
znaša: 
− za člane zbornice s poravnano članarino (nosilce 

dejavnosti): 18 EUR/osebo (z vključenim 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 zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v 
podjetjih, ki v preteklosti NISO plačevala prispevka 
Skladu za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, 
znaša strošek udeležbe 18 EUR/osebo (z vključenim 
DDV).  

Račune za udeležbo na tečaju in izpitu bo izstavila OOZ Škofja 
Loka. 
Vsaka obratovalnica mora s strani izvajalca izobraževanja 
prejeti tudi zapisnik o opravljenih izpitih. Cena zapisnika 
znaša 24 EUR/obratovalnico (z vključenim DDV). Račun 
za izdelavo zapisnika bo obratovalnica prejela neposredno s 
strani izvajalca izobraževanja. 
Prijave zbiramo v pisarni zbornice oz. na telefon 04 50 60 200 
do 20.9.2013. O točnem terminu in kraju izvedbe tečaja bomo 
prijavljene obvestili naknadno. 
 
 
VABILO NA BREZPLAČNI DELAVNICI RAZVOJNE 
AGENCIJE SORA (prijava in dodatne informacije: Razvojna 
agencija Sora d.o.o., telefon 04 50 60 220 ali e-pošta: 
info@ra-sora.si) 
 
1. Podjetnik in poslovna komunikacija? 
v sredo, 11.9. 2013, od 13. ure do 15. ure, v veliki sejni 
sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2.  
Program delavnice: osnove poslovnega komuniciranja, 
oseben vidik komunikacije, komunikacijske tehnologije, 
aktualna vprašanja poslušalcev. 
Delavnico bo izvedel  Metod Čufar, predavatelj in dolgoletni 
svetovalec na področju komunikacije v podjetjih. 
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2. Zaposleni in njihove skrite rezerve za večji 
poslovni uspeh 
v sredo, 25.9. 2013, od 13. ure do 16. ure v veliki sejni 
sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2. 
Program delavnice: 
-Spremembe poslovnega okolja, načina dela in vrednot 
-Nove veščine, navade, lastnosti in poslovni način razmišljanja 
na vseh nivojih 
-Poznavanje svojih potencialov, prednosti in koristi za podjetje 
-Katere so moje rezerve in priložnosti za poslovni napredek? 
-Kako lahko obvladujem svoja čustva, razporejam svoj čas in 
moči pri poslovnem odločanju in komunikaciji? 
-Praktični nasveti: Kako se pripravim na delo? Kako si lahko 
pomagam med delom? 
Delavnico bo izvedla Manica Bohar, predavateljica in učiteljica 
sodobnih poslovnih veščin ter mentorica za razvoj kadrov. Pri 

svojem delu pomaga razvijati potenciale, talente in 
kompetence tako podjetnikom posameznikom, kot tudi 
ključnim kadrom v majhnih, srednjih in tudi velikih podjetjih.   
 
PODJETNIŠKI KROŽKI KOT INTERESNA 
DEJAVNOST NA OSNOVNIH ŠOLAH 
 
V jeseni se otroci odločajo, katero interesno dejavnost bodo 
obiskovali v novem šolskem letu. Ponudite jim, da preko igre 
pokukajo v svet podjetništva na podjetniških krožkih, ki bodo v 
novem šolskem letu potekali na tistih osnovnih šolah, kjer 
bodo učenci izkazali dovolj velik interes. Podjetniški krožki so 
namenjeni učencem 7., 8. in 9. razredov in so brezplačni. 
Več o podjetniških krožkih si lahko preberete na www.ra-
sora.si, kjer vam je na voljo tudi prijavnica, za dodatne 
informacije pa pokličite na telefon 04/ 50 60 223.

 
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). 
 
Ugodnost za imetnike kartice Mozaik podjetnih! 
 
Rokometno društvo LOKA 2012 nudi imetnikom kartice 
sezonske karte za ogled domačih rokometnih tekem z 
10% popustom. Prav tako društvo nudi možnost 
pokroviteljstva nad posamezno domačo tekmo pod 
ugodnejšimi pogoji. V zameno za pokroviteljstvo prejmete 
promocijo v medijih in 4 vstopnice za ogled tekme. Več 
informacij dobite na e-naslovu: rokomet.loka@gmail.com. 
 

 
AKTUALNO 
 
VARSTVO PRI DELU 
(avtor: Jože Prezl, dipl.var.inž.) 
 
Pri nudenju svojih uslug sem večkrat opazil, da večina 
podjetnikov in obrtnikov ne pozna zakonskih zahtev, ki jih 
mora izpolnjevati, kar je razumljivo, saj se vsak specializira za 
svoje področje. To nekateri izvajalci varstva pri delu 
izkoriščajo, nato pa so računi za storitev nerazumno visoki.   
 
V nadaljevanju bom poizkusil strokovno »latovščino« 
predstaviti v razumni obliki. Upam, da vam bo ta krajši članek 
v pomoč pri vašem delu. 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l.43/2011) je 
prinesel novosti in tudi olajšave. 
 
Varstvo pri delu –potrebni dokumenti 
 
1. Ocena tveganja z izjavo o varnosti je osnovni 
dokument, v katerem so opisana delovna mesta in nevarnosti, 
ki se pri tem pojavljajo. Do deset zaposlenih in za kmete, ki so 

kmečko zavarovani, Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
predpisuje, da jo lahko naredijo sami. Ocena tveganja velja do 
morebitnih sprememb, ki se zgodijo v podjetju (npr. nova 
delovna mesta). V tem primeru samo dodamo k obstoječi 
oceni tveganja opis novega delovnega mesta in oceno 
nevarnosti. Ni potrebno izdelati nove ocene tveganja za 
celo podjetje. 
 
2. Obvezne priloge ocene tveganja so:  
 
2.1 Akt o nadlegovanju na delovnem mestu, v katerem je 
opredeljeno, kakšni naj bodo medsebojni odnosi med 
zaposlenimi.  Pri izdelavi si lahko pomagate z bontonom, ne 
pozabite pa vpisati tudi kakšen člen na temo mobinga. 
 
2.2 Pravilnik o osebni varovalni opremi, v kolikor jo v podjetju 
uporabljate. Kupovati morate samo certificirano osebno 
varovalno opremo, saj včasih inšpektor za delo zahteva 
certifikat, ki ga vam mora izdati trgovec. Kvalitetna osebna 
varovalna oprema (v nadaljevanju: OVO) nam služi bolje in 
dlje, zato opravimo premišljen nakup.  
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Posebnost pri OVO je čelada. Na notranji strani senčnika je 
odtisnjen datum izdelave. Čelado lahko uporabljamo štiri leta 
od tega datuma. Če pa čelado uporabljamo samo občasno, jo 
moramo dati v črno vrečo (ne sme biti vpliva svetlobe), 
zapišemo čas uporabe v urah (delamo zapisnik), tako lahko 
čelado uporabljamo toliko časa, kot je ur v štirih letih. 
 
2.3 Promocija zdravega življenja 
V njej z navodili opišete, kaj lahko med delovnim časom in 
zlasti po njem, storite za izboljšanje oziroma ohranitev svojega 
zdravja.  Podjetje lahko stimulira svoje zaposlene tako, da npr. 
najame telovadnico, kupi karte za plavalni bazen, organizira 
pohode, kolesarske izlete, prehranska določila in podobno).  
 
Vse te obvezne priloge lahko izdelate sami, zlasti Promocijo 
zdravega življenja. To je tudi priporočljivo, saj sami najbolj 
poznamo, kaj nam najbolje ustreza. Ker se delovna doba 
podaljšuje in ker si vsi želimo v pokoj iti zdravi, to prilogo 
naredimo s premislekom, da nam bo koristila pri našem 
zdravju in ne samo zato, da zadostimo obisku inšpektorja za 
delo. 
Nikakor ne nasedajte, da je potrebno narediti novo izjavo o 
varnosti in zdravju pri delu, dodajte samo omenjene priloge. 
 
3. Usposabljanje za varno delo  
 
Spremenjeni zakon (43/11) daje veliko poudarka na 
usposabljanje. Vsi moramo biti usposobljeni za delo, ki ga 
opravljamo.  Usposabljanje se mora izvesti pred pričetkom 
opravljanja dela. Periodika usposabljanja je odvisna od stopnje 
tveganja, ki je opisana v oceni tveganja. Periodična 
usposabljanja se (na dve leti) opravljajo tam, kjer je večja 
možnost za poškodbe (npr. dela v proizvodnji, gradbeništvo), 
za ostala dela (npr. režijska dela - pisarne, frizerke) pa 
periodike ni, torej se opravi samo usposabljanje na začetku 
opravljanja dela. 
 
Za nekatera dela so potrebna dodatna (specialna) 
usposabljanja (voznik viličarja, voznik težke gradbene 
mehanizacije, delo na višini, …), ki pa nimajo periodike, vendar 
morate pri periodičnem usposabljanju predavatelja opozoriti, 
da za zgoraj omenjena dela poda dodatek k usposabljanju. 
Primer: Voznik tovornega vozila za prevoz hlodovine mora 
poleg splošnega dela usposabljanja imeti še dodatek za 
voznika in upravljavca dvigala na tovornem vozilu. Običajno je, 
da ne glede na število dodatkov, cena usposabljanja ostane 
ista. 
Dijake in študente, ki delajo preko študentskega servisa in 
običajno delajo manj nevarna dela, lahko sami usposobimo za 
varno delo. Delodajalec in študent-dijak podpišeta obrazec 
(lahko ga sestavite sami in na njem so opisane glavne 
nevarnosti in navodila za varno delo), da smo ga poučili o 
varnem delu, in da študent-dijak razume postopke in 
nevarnosti na delovnem mestu, ki ga opravlja. To velja 
seveda le v primeru opravljanja manj nevarnih del. 
 
4. Pregled delovne opreme 
 
Pregled delovne opreme se opravlja periodično na tri leta. 
Pregled je potrebno opraviti tudi pri novih strojih, in sicer po 
namestitvi. 
Za popolno dokumentacijo potrebujete še dva 
dokumenta, ki ju dobite pri doktorju medicine dela. 
 
Zdravstvena ocena tveganja 
Iz ocene tveganja, ki jo opravi varnostni inženir, zdravnik 
medicine dela izdela zdravstveno oceno tveganja, v katero 

vpiše, kako delo vpliva na naše telo. V zdravstveni oceni 
tveganja so opisani tudi roki za zdravniške preglede. 
 
Zdravstveni pregled 
 
Zdravstveni pregled se mora opraviti pred nastopom dela, da 
se vidi, ali je oseba primerna za dotično delo. Opraviti ga je 
potrebno tudi zato, da vidimo v kakšnem zdravstvenem stanju 
je bodoči zaposleni in se s tem lahko izognemo marsikateri 
težavi. Pojavljajo se že »lovci na odškodnine«. To so osebe, ki 
zelo dobro poznajo Zakon o varnosti in zdravju pri delu in 
kasneje delodajalca tožijo za razne odškodnine. Da ne pride do 
tega, je smiselno ravnati po črki zakona. Zdravstveni pregled 
naj se opravi tudi po daljši bolniški odsotnosti (bolezen, 
poškodba) iz istega razloga, da vemo v kakšnem zdravstvenem 
stanju je delavec, ko ponovno začne delati. V nasprotnem 
primeru nam lahko kasneje očita, da je poškodba posledica 
dela v podjetju (najpogostejši primer za to je okvara 
hrbtenice). 
V pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 
(Ur.l. 87/2002, 29/2003 popravek) je za večino običajnih del 
napisan rok od 12 do 60 mesecev. Rok za  periodični pregled 
določi doktor medicine dela na podlagi narave delovnega 
mesta. 
 
 
ČLAN SPRAŠUJE! 
 
S sprejetjem novega Zakona o 
delovnih razmerjih je uveljavljena 
tudi odpravnina pri pogodbah za 
določen čas. Ali moramo plačati 
odpravnino v vseh primerih in ali 
plačamo odpravnino za vsako 
pogodbo za določen čas v primeru, da sklenemo pogodbo z 
isto osebo večkrat, vendar ne dalj kot za dve leti ? 
 
Odgovor: 
 
ZDR-1, ki je stopil v veljavo 12. aprila 2013, nalaga plačilo 
odpravnine tudi za pogodbe za določen čas. Odpravnine pa 
se ne plačuje, če boste sklenili pogodbo za določen čas 
zaradi: 
 
-nadomeščanja začasno odsotnega delavca, 
-za sezonsko delo krajše od treh mesecev (sezonska dela le v 
kmetijstvu), 
-opravljanje javnega dela (ne pride v poštev za obrt in 
podjetništvo), 
-zaradi vključitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja (npr. 
subvencionirana zaposlitev s strani zavoda za zaposlovanje). 
 
Če boste sklenili več pogodb za določen čas z isto osebo brez 
prekinitve in skupaj najdalj za dve leti, boste plačali eno 
odpravnino. Do enega leta zaposlitve po pogodbi za določen 
čas je odpravnina enotna v višini 1/5 mesečne plače, ki jo je 
tak zaposlen prejemal v zadnjih treh mesecih ali tudi krajšem 
obdobju, če je trajanje pogodbe krajše. V drugem letu 
zaposlitve dodatno za vsak mesec v višini 1/12 mesečne plače, 
ki jo je tak zaposlen prejemal v zadnjih treh mesecih. 
 
 
INFORMATIVNI IZRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI 
 
Davčna uprava RS je na svoji spletni strani eDavki objavila 
program za izračun zamudnih obresti, ki se obračunavajo v 
skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 . 
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Namen programa je (informativni) izračun zamudnih obresti, 
predstavlja pa pripomoček zavezancem, s katerim lahko 
pravilno izračunajo zamudne obresti do dneva plačila.  
V primeru prejetega pisnega opomina je potrebno za navedeno 
glavnico obračunati tudi obresti ter jih prišteti k zapisanemu 
znesku na opominu. Znesek, izračunan na ta način predstavlja 
dolgovano obveznost, ki jo je potrebno poravnati na dan, do 
katerega so obračunane obresti. Le tako bodo neporavnane 
obveznosti plačane v celoti, nadaljnji postopki davčne izvršbe 
pa ustavljeni. 
 
POENOSTAVLJENA PRISILNA PORAVNAVA 
 
S 15. avgustom 2013 so začele veljati določbe glede 
poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je uzakonila zadnja 
novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP  (Uradni list 

RS št. 47/13 z dne 31.5.2013). Postopek poenostavljene 
prisilne poravnave je dovoljen (le) za mikro podjetja in 
podjetnike, ki imajo do deset zaposlenih in na leto ustvarijo do 
dva milijona čistih prihodkov od prodaje. Takšno podjetje oz. 
podjetnik mora z navadnimi upniki skleniti pogodbe o soglasju 
za prejetje poenostavljene prisilne poravnave, ki morajo biti 
sestavljene v obliki notarskega zapisa in morajo med drugim 
vsebovati izjavo upnika, da soglaša, da se njegova terjatev 
zmanjša oz. odloči njena dospelost v skladu z vsebino 
predlagane poenostavljene prisilne poravnave.  
 
Gre za institut, ki je bil uveden kot odgovor na očitke, da je t.i. 
klasična prisilna poravnava nedosegljiva za »manjše« 
gospodarske subjekte, ki je prezapletena in predraga. Praksa 
bo pokazala, v kolikšni meri bo poenostavljena prisilna 
poravnava doprinesla k reševanju težav mikro podjetij ter ali 
dejansko pomeni neko dodano vrednost k obstoječemu stanju. 

 
 

PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v 
njihovi družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali 
našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, 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.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma v drugi polovici oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo le še do petka, 20. septembra 2013. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej 
opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v 
času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti 
upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Seznam letošnjih jubilantom smo objavili v prejšnji številki Informatorja. Prosimo, da ga pazljivo pregledate in nas o 
morebitnih napakah obvestite na telefon 04/50-60-200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in 
obenem popravili podatke v registru. Rok za oddajo pripomb je petek, 20. september 2013. 

 
RAZPISI 
 
NEPOSREDNO SOFINANCIRANJE KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJ 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 9. 8. 2013 
objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok 
za oddajo vlog je do vključno 31.3. 2014 oziroma do porabe 
sredstev. 
 
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je namenjeno 
delodajalcem, ki bodo štipendije izplačevali od vključno 
šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka 
izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih 
poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih 
programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih 
magistrskih ali doktorskih študijskih programih. 
Višina sofinanciranja sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane 
kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne 
plače.  
 
Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal 
sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku 
izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Štipenditor mora s 
štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim delovnim 

časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo neposredno 
sofinanciranje kadrovske štipendije tega štipendista. 
 
Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije ali na tel.: 01 434 10 81 in na 
spletni strani www.sklad-kadri.si. 
 
PRIPOROČAMO SKLEPANJE INDIVIDUALNIH UČNIH 
POGODB 
 
Začelo se je novo šolsko leto, zato vas želimo opozoriti na 
nekaj pomembnih dejstev pri sklepanju učnih pogodb, ki so 
pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v 
srednjem poklicnem izobraževanju.  
 
Praktično izobraževanje v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju poteka v dveh delih. Del izobraževanja poteka v 
šolskih delavnicah kot praktični pouk, del izobraževanja pa pri 
delodajalcu kot praktično usposabljanje z delom. Z 
izobraževalnimi programi je v srednjem poklicnem 
izobraževanju določen minimalni obseg praktičnega 
usposabljanja z delom, in sicer 24 tednov oz. 912 ur v treh 
letih izobraževanja, kar je skoraj tretjina celotnega 
izobraževalnega programa. Šole na podlagi koledarja, ki ga za 
posamezno šolsko leto izda Ministrstvo za izobraževanje 
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znanost in šport, pripravijo plan izvedbe in razporeditev 
praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu.  
Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se mora 
skleniti pogodbeno razmerje.  
Individualna pogodba se sklepa praviloma za vsa leta 
dijakovega izobraževanja, lahko pa tudi za eno leto, 
kolektivna pa praviloma za eno leto z možnostjo 
podaljšanja. Razlika med pogodbama, ki pa je bolj 
vsebinskega pomena, je ta, da se z individualno učno pogodbo 
lahko čas praktičnega usposabljanja z delom poveča na račun 
praktičnega pouka, če se delodajalec in šola o tem dogovorita. 
Obveznosti delodajalcev so pri eni in drugi pogodbi identične, 
zato OZS  svetuje sklepanje individualnih učnih pogodb, 

seveda pa je pogoj za sklepanje takih pogodb predhodno 
verificirana obratovalnica. 
OZS je iz letošnjega državnega proračuna pridobila 
nekaj namenskih sredstev za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom za delodajalce (kot so npr. kritje 
materialnih stroškov, delovne in zaščitne opreme, stroški 
prevoza, nadomestilo prehrane v času praktičnega 
usposabljanja…), vendar le za tiste, ki bodo sklenili 
individualne učne pogodbe.  
 
Individualne učne pogodbe morajo biti sklenjene in poslane na 
OZS, Celovška c. 71, Ljubljana, najkasneje do 30.9.2013.  

 
 
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 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

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

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

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

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. 
Prostovoljni član lahko pridobi kratkoročni kredit po preteku vsaj 6-mesečnega članstva in rednega plačevanja članarine OOZ Škofja 
Loka.  
Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
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. 
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Akcija: "ČLAN - ČLANU" 
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med 
svojimi člani! Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega 
poslovanja odločili tudi vi! Spodaj navedene obratovalnice nudijo članom OOZ Škofja Loka 
posebne popuste: 
 

STUDIO DESIGN DEMŠAR d.o.o., Kamnitnik 18, Škofja Loka nudi 10% 
popust na marketinške materiale in profesionalno fotografijo. Info: 041 
736 898, www.design-demsar.si, www.francdemsar.com 
RAČUNOVODSKI SERVIS ERIKA, Fužinska ul. 3, Škofja Loka (nad 
Deželno banko poleg mlekarne) nudi prve tri mesece 50% popusta na 
računovodske storitve. Info: 031 375 328, www.erika.si.  
KOZMETIČNO-MASAŽNI SALON RITMOLOKO, Kidričeva c. 75, Škofja 
Loka, 10 % popust na vse masaže (klasična in športna masaža, masaža 
hrbta, refleksna masaža, antistresna in anticelulitna masaža, 
kombinacija ThetaHealing svetovanja in masaže, masaža v dvoje in 
TUI-NA masaža. Info in prijave: 041 710 310 ali info@ritmoloko.si, 
www.ritmoloko.si 
AM – BS inženiring, d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.:  051 366 
397 ali 040 543 340, ales@ab-okolje.si, nudi 10 % popusta pri izdelavi 
in postavitvi rastlinskih čistilnih naprav,  sanacijah in vzdrževanju 
kanalizacijskih sistemov v poslovnih in stanovanjskih objektih, snemanju 
kanalizacijskih sistemov, odmašitvi zamašenih kanalizacijskih sistemov 
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 10% 
popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično masažo, 
metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 040/377-126 ali 
suzana@sankari.si 
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 4a, 
Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko ali 
lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna) 
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10% popust 
na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 867 149. 
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo nas. 164, 
Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. Info: 064 106 246. 
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust ob 
nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale storitve: 
okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, kontaktne leče ipd.  
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na storitev 
masaže telesa. Info: 051 313 734. 
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na urejanje 
nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info: 040 293 321. 
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 192, Škofja 
Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: www.fiziz.si, 040 814 313. 

AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas, 10% 
popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369. 
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14, 4223 
Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-468. 
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.: 040/288-
232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu tiskarskih storitev 
(offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega oblikovanja, dodelave tiskovin. 
MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2, Škofja 
Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih prostorov, notranje 
opreme, razne lesene embalaže, ostalih mizarskih storitvah ter vodenju 
poslovnih knjig. Info: 040/504-172, www.kuhinje-strusnik.si 
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja vas, 
10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 ali 
www.fotografiranje.si 
TAPI MITJA JELENC s.p., Ojstri vrh 14, Železniki, 10% popust pri 
tapetniških storitvah. Tel.: 041/411-238 ali www.tapi.si 
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% popust pri 
izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20. 
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % popust 
pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981. 
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% popust 
od višine ene mesečne premije.  Enaki pogoji veljajo v primeru sklenitve 
življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi pokojninsko - rentni varčevalni 
načrt,  z možnostjo dodatnega nezgodnega zavarovanja v času 
plačevanja premije. Tel: 04/515 42 50. 
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja vas, 
tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu 
elektromotorjev in hladilnih naprav. 
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. 

 
FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: Račune za 
članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  
pošilja mesečno. Kriterije za članarino določa Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 
102/2007 z dne 9.11.2007).  
ODPIS ALI ZMANJŠANJE ČLANARINE 
Na podlagi Obrtnega zakona o zmanjšanju ali odpisu članarine 
odloča Upravni odbor OZS, pri čemer upošteva priporočene 
kriterije: 
− član dela sam in je v bolniškem staležu več kot mesec dni; 
− v primeru smrti; 
− v primeru nastopa višje sile (dogodek izvira iz kakšnega 

vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvidevati, se mu izogniti ali 
ga odvrniti, npr.: potres, poplava, požar,…), zaradi 
katerega je občuten izpad dohodka v obratovalnici; 

− lastnik – samostojni podjetnik ali pravna oseba sam osebno 
opravlja dejavnost, je dopolnil 65 let, opravljanje 
dejavnosti mu predstavlja sekundarni vir dohodkov, 
opravlja dejavnost 40 let ali več in je aktiven član ter 
dejavnost opravlja v manjšem obsegu.  

Obrazce oz. vloge dobite v pisarni naše zbornice v Škofji Loki, 
kjer smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije.  
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 junij 2013: 1.495,45 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. 
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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 

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

Do vključno 
9.156,72

Nad 9.156,72 
do vključno 
18.305,64

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

minimalna 
plača

60% povp. 
plače 

90% povp. 
plače 

120% povp. 
plače 

150% povp. 
plače

180% povp. 
plače 

210% povp. 
plače 

240% 
povp.plače 

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

Vrsta prispevka Stopnja
1. Prispevek za zdravst. zavarov. 
(skupaj) 13,45% 105,40 120,69 181,02 241,36 301,71 362,05 422,39 482,73
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 115,93 173,89 231,85 289,82 347,78 405,75 463,71
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,76 7,13 9,51 11,89 14,27 16,64 19,02
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 218,49 327,73 436,97 546,21 655,46 764,70 873,94
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 218,49 327,73 436,97 546,21 655,46 764,70 873,94
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,59 5,38 7,18 8,97 10,77 12,56 14,36
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 342,76 514,13 685,51 856,90 1.028,27 1.199,65 1.371,03

897,27

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.691,81 3.140,45Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.495,45 EUR

3.589,081.345,91 1.794,54 2.243,18783,66

 
 
KRATKA OBVESTILA  
 
Mednarodni obrtni sejem MOS v Celju 
 
Največja poslovno-sejemska prireditev regije bo letos potekala 
v času od 11. do 17. septembra 2013. Poleg individualnih 
predstavitev, si na sejmu lahko ogledate tudi skupinsko 
predstavitev  članov na razstavnem prostoru št. 44 v hali L1.  
 
Mednarodni jesenski sejem v Celovcu 
 
Sejem bo potekal od 11. do 15. septembra, na njem pa se bodo 
v sklopu skupnega razstavnega prostora OOZ Jesenice, 
Radovljica in Škofja Loka predstavili tudi nekateri naši člani. 
Obiščite jih v hali 1 na razstavnem prostoru F23 (ob vhodu v 
halo 2). 
 
Pomoč Marku Jurčiču, s.p. iz Križne gore 
 
Še vedno lahko pomagate našemu stanovskemu kolegu -  
samostojnemu podjetniku Marku Jurčiču iz Križne gore, ki 
je v požaru 30. junija utrpel večjo škodo. Ta je bila ocenjena na 
približno 150.000 evrov. Članu želimo z akcijo zbiranja 
prostovoljnih prispevkov preko Ustanove za humanitarno pomoč 
obrtnikom pomagati, da bo lahko čim prej obnovil žago in 
nadaljeval s svojo dejavnostjo, zato vas prosimo, da k akciji po 
svojih zmožnostih pristopite tudi vi.  
Dobrodošel bo vsak prispevek.  Nakažete ga lahko na naslov: 
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, Celovška 

cesta 71, 1000 Ljubljana, TRR pri NLB d.d., št.: SI56 0201 
3025 7684 878, BIC banke: LJBASI2X, namen: Humanitarna 
pomoč – požar Marko Jurčič, koda namena: CHAR, sklic: 00 10–
1022. 
 
Možnost poslovnega sodelovanja 
 
Samostojna podjetnica iz Škofje Loke zaradi upokojitve išče 
poslovnega partnerja za sodelovanje v tekstilni trgovini z 
večletno tradicijo. Dodatne informacije dobite na telefon 
041/824-737. 
 
Prosti poslovni prostor 
 
Na zbornici oddamo v najem poslovni prostor v velikosti 64,10 
m2 po ceni 6,65 EUR/m2 (pritličje). Prostor je primeren za 
opravljanje pisarniške, storitvene ali trgovinske dejavnosti. Info 
na tel.: 04 50 60 205. 
 
 
PRIPRAVLJAMO:  
 
- oktober: predavanje na temo novosti na davčnem področju 

(poudarek na izplačilih fizičnim osebam in dohodnini) 
- oktober: podelitev priznanj jubilantom 
- oktober: gledališka predstava v Železnikih  

 


