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POZOR!!! 
 
Želite biti redno in hitro seznanjeni z različnimi novostmi na področju zakonodaje ter ostalimi aktivnostmi zbornice? Sporočite nam 
naslov svoje elektronske pošte in tekoče boste prejemali naša obvestila, opomnike na dogodke…  
(ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200) 
 
Vabimo vas, da prisluhnite tudi naši redni tedenski oddaji »Obrtniki sebi in vam«, v kateri vas seznanjamo z delom naše  zbornice, 
novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, možnostmi pridobitve denarnih subvencij in kreditov… 
Vsak ponedeljek ob 12.30 uri na valovih radia Sora. 
 
 
 
 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije 
opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
  
Kot smo vas že obveščali v avgustovski številki Informatorja, 
bo OOZ Škofja Loka 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 najkasneje do 
ponedeljka, 22. septembra 2014. 
 
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.   
 
Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki 
v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let 
opravljanja dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru 
smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko 
tudi netočni, predlagamo, da spisek natančno pregledate.  
 
Sezname v celoti objavljamo na zadnji strani 
tokratnega informatorja ter na naši spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega 
imena, vas prosimo, da nam to sporočite 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 ponedeljek, 22. september 2014. 
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OBIŠČITE SEJEM ŽE 1. DAN IN SI GA OGLEDAJTE BREZPLAČNO! Na OOZ Škofja Loka razpolagamo z brezplačnimi vstopnicami 
za ogled sejma, ki pa veljajo le za sredo, 10.9.2014! Vsak član lahko prejme 1 vstopnico, dobite pa jo v pisarni naše zbornice 
v Škofji Loki ( v petek od 7.-13. ure, v ponedeljek in torek od 7.-15. ure, sreda od 7.-12. ure in od 13.-17. ure). 

 
PROGRAM OBSEJEMSKIH DOGODKOV OZS V ČASU 47. MOS  
 
Brezplačno podjetniško in pravno svetovanje za podjetja (Svetovalni center OZS), razstavni prostor OZS, dvorana L1 
(vse dni sejma od 10.00-16.00 ure) 
Brezplačno davčno svetovanje in svetovanje s področja carinskih postopkov za občane in podjetja, razstavni prostor 
Finančne uprave RS, dvorana L1 (vse dni sejma od 10.00-16.00 ure) 
 
Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 
 

Sreda, 10. 9. 2014 
10.00  Slavnostna otvoritev  Modra dvorana, poslovna 

stavba Celjskega sejma 
Celjski sejem d.d. 

Četrtek, 11. 9. 2014 
10.45 - 16.00 Mednarodno poslovno sre čanje 

MSP iz držav EU in JV Evrope 
Modra dvorana, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

OZS Gregor Primc 
gregor.primc@ozs.si 

14.00 - 16.00 Predstavitev novosti v EU 
predpisih na podro čju ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov 

Sejna soba Celjanka, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

OZS 
Janko Rozman 
janko.rozman@ozs.si 
 

Petek, 12. 9. 2014 
10.00 - 11.00 Predstavitev Zavoda za 

izobraževanje delavcev 
Sejna soba L1, dvorana L1 ZID Jasna Rode Nikolčić 

zavod_z.i.d@siol.net 
01 257 21 83 

14.00 - 16.00 Predstavitev poslovnega 
sodelovanja med OOZ Krško in 
Obrtno zbornico Zagreb ter 
poslovno sre čanje s podjetji iz 
Slovenije in Hrvaške 

Modra dvorana, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

OOZ Krško  
Janja Starc 
janja.starc@ozs.si 
07  492 53 43 

14.00 - 16.00 Izognite se težavam pri poslovanju 
z Avstrijo  

Sejna soba Celjanka, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

OZS Barbara Vrhovnik 
barbara.vrhovnik@ozs.si 

Sobota, 13. 9. 2014  
10.00 - 13.00 Sestanek sekcije  avtoprevoznikov  

pri OZS s Finan čno upravo RS  
Sejna E2, poslovna stavba 
Celjskega sejma 

OZS 
Mag. Bojan Pečnik 
bojan.pecnik@ozs.si 

12.00 - 14.00 Delavnica projekta ProZDRAV: 
»Prakti čna uporaba spletnih orodij 
OiRA za izdelavo oceno tveganja 
delovnega mesta« 

Modra dvorana, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

ZDOPS 
Tomaž Bernik 
tomaz.bernik@zdops.si 
01 58 30 577 

14.30 - 16.00 Posel smo ljudje  
(predavateljica: mag. Martina  
Šetina Čož) 

Mala kongresna dvorana, 
poslovna stavba Celjskega 
sejma 

OOZ Grosuplje 
Janez Bajt 
janez.bajt@ozs.si 

16.00 - 17.30 Ameriški milijonarji so spregovorili  
(predavateljica: Petra Škarja) 

Mala kongresna dvorana, 
poslovna stavba Celjskega 
sejma 

OOZ Grosuplje 
Janez Bajt 
janez.bajt@ozs.si 

Ponedeljek, 15. 9. 2014  
10.00 - 13.00 Okrogla miza »Opravljanje 

dejavnosti upokojenih samostojnih 
podjetnikov po 1. 1. 2015 in 
retroaktivno ugotavljanje lastnosti 
zavarovanca« 

Sejna soba Celjanka, poslovna 
stavba Celjskega sejma 

OZS 
Barbara Vrhovnik 
barbara.vrhovnik@ozs.si 
 

10.00 - 12.00 Predstavitev projekta EU Leonardo 
da Vinci – prenos inovacij. Ženske 
v mikro, malih in srednjih 
podjetjih. Priznavanje 
neformalnega znanja. 

OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 
4, Celje  
sejna soba  

OZS 
Mag. Janja Meglič 
janja.meglic@ozs.si 
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VABILA 
 
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 22.9.2014 po e-pošti 
ooz.sk.loka@siol.net ali na telefon 04 50 60 200. 
 
 
POZOR! 
 
Zbiramo tudi informativne prijave za tečaj in izpit iz 
varstva pri delu, prve pomoči in računalniški tečaj! Svoj 
interes sporočite na telefon 04 50 60 200 najkasneje 
do 22.9.2014! 
 
 
PREDSTAVITEV LOKOMOTIVE - PODJETNIŠKEGA 
INKUBATORJA IN COWORKING CENTRA V ŠKOFJI 
LOKI  
 
V Škofji Loki se odpira nov podjetniški inkubator in coworking 
center Lokomotiva, ki bo vsem, ki imajo dobro podjetniško 
idejo, voljo in željo, da svoji ideji dajo krila, ponudil strokovno 
pomoč in so–delavne prostore za začetek lastne podjetniške 
poti. 
 
Predstavitev prednosti in izzivov COWORKINGA v Sloveniji in 
predstavitev LOKOMOTIVE bo potekala v torek, 9. 
septembra 2014, ob 19.  uri  v hiši bivšega SDK, na naslovu 
Mestni trg 38, Škofja Loka.  Predaval bo g. Luka Piškorič, 
soustanovitelj coworking centra Poligon v Ljubljani in pobudnik 
iniciative Slovenia Coworking. Vabilo v celoti objavljamo na 
naši spletni strani.  
 
 
Seminar: RETORIKA ZA PODJETNIKE 
 
Ste v zadregi, kadar morate javno nastopiti? Vam je neprijetno 
pred neznanci biti prepričljivi? Se v stikih, ko sklepate posle, 
predstavljate svoje storitve ali izdelke počutite nelagodno? 
Mogoče le želite izvedeti, kako se neprijetnostim izogniti in 
kako si lahko olajšate svoj nastop, biti preprečljivi in s tem tudi 
povečati posel? Če ste na eno ali več vprašanj odgovorili 
pozitivno, potem je prav za vas primeren seminar na temo 
JAVNEGA NASTOPA IN RETORIKE, ki ga Območna obrtno-
podjetniška zbornica Kranj organizira skupaj z Alešem Liscem 
iz podjetja LISAC& LISAC  ter  Boštjanom Romihom.  

Dogodek bo 16. oktobra 2014 s pričetkom ob 10. uri v 
sejni dvorani OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37. 
Polna cena seminarja znaša 80€ + DDV, za naše člane pa 
40€+DDV. Prijave sprejema OOZ Kranj po elektronski pošti na 
naslov kaja.erjavec@ozs.si do 10. oktobra. 
 
 
IZOBRAŽEVANJA RAZVOJNE AGENCIJE SORA, katere 
soustanovitelj je tudi Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka 
 
V jesenskem času bo Razvojna agencija Sora ob sofinanciranju 
občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, 
pričela z izvajanjem različnih izobraževanj, delavnic, 
seminarjev, in sicer: 
 
- Podjetniški krožki za učence 7., 8. in 9. razredov, ki bi 
skozi igro želeli pokukati v svet podjetništva, bodo potekali na 
osnovi šoli Žiri, s pričetkom v mesecu oktobru. Delo v 
podjetniškem krožku poteka v skupini, učenci pa se ob igri 
seznanijo z osnovnimi pojmi podjetništva, izberejo svojo 
podjetniško idejo, in jo preverijo v mini poslovnem načrtu ter 
jo na koncu predstavijo svojim sovrstnikom iz drugih šol. 
Seveda ne sme manjkati tudi zaključno druženje. Kaj vse 
počnejo lahko preverite na www.ra-sora.si, kjer je na voljo tudi 
prijavnica. Rok za prijavo na brezplačne krožke je 30. 
september. 
 
- Malo šolo podjetništva Start:up 2014!, ki je namenjena 
vsem, ki razmišljate, da bi postali podjetniki, pa ne veste kako 
do ideje oz. ne veste ali je vaša ideja tudi poslovna priložnost v 
lokalnem okolju. Sklop 7 brezplačnih delavnic bo potekal v 
oktobru. Delavnice bodo še posebej namenjene mladim – 
študentom, brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, ki 
vidijo svojo priložnost tudi v podjetništvu. Spoznali boste 
različne podjetniške vsebine (poslovne priložnosti, poslovni 
načrt, trženje, ustanavljanje podjetja, osnove računovodstva, 
komunikacija, uspešna predstavitev in javno nastopanje).  
 
- Seminar »Kako med letom optimirati davčne osnove« 
je namenjena samostojnim podjetnikom, poslovodjem, 
direktorjem, finančnikom, računovodjem, svetovalcem in vsem, 
ki jih to področje zanima. V sredo, 15. oktobra, boste 
»preverili« ali ste med letom pravilno evidentirali poslovne 
dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno 
ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi stroški ter bili 
opozorjeni na najpogostejše napake pri sestavljanju »davčne 
bilance«.  
 
- Znanje za turizem – Prvi sklop šestih delavnic na temo 
razvoja in trženja turističnih in gostinskih storitev ter 
povezovanja lokalnih ponudnikov različnih storitev se bo pričel 
v torek, 7. oktobra in bo potekal vsak torek med 13.00 in 
16.15 uro. Na izobraževanje vabijo vse ponudnike turističnih 
in gostinskih storitev (gostilne, turistične in izletniške kmetije 
ter ostale ponudnike namestitvenih objektov), turistične 
delavce v muzejih, turističnih društvih ter vse tiste, ki še 
razmišljate, da bi se usmerili na to področje, pa ne veste kako 
oz. mogoče nimate dovolj znanja s tega področja. 
 
Dodatne informacije in prijave na izobraževanja so vam na 
voljo na Razvojni agenciji Sora, 04 50 60 223, 
julija.primozic@ra-sora.si ali spletni strani: www.ra-sora.si.
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AKTUALNO 

BISTVENE NOVOSTI ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA 
IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
je začel veljati 20. maja 2014, uporabljati pa se je začel 18. 
avgusta 2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno 
delo, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015. 
Zakon ne prinaša bistvenih sprememb glede definicij dela in 
zaposlovanja na črno, na novo ureja osebno dopolnilno delo 
ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali 
zaposlovanje na črno (kot so brezplačna pomoč na kmetijah, 
planinah in skupnih pašnikih).  
Med novosti spada tudi natančnejša opredelitev prepovedi 
oglaševanja dela in zaposlovanja na črno, oglaševanje 
dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na 
podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena. 
 
1. NADZOR (18. in 19. člen): 
− nadzor nad zaposlovanjem na črno se iz Inšpektorata RS 

za delo prenaša na Finančno upravo RS; prav tako se 
nadzor nad delom na črno (»šušmarjev«) prenaša s 
Tržnega inšpektorata RS na Finančno upravo RS; 

− natančneje je urejen postopek nadzora in pristojnosti 
nadzornih organov;  

− določena je nova obveznost delavca, da mora imeti 
delavec, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi 
pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na 
kraju opravljanja dela;  

− nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki 
so višje od najnižje predpisanih, mogoče pa bo odvzeti 
premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno;  

− delodajalec, ki bo imel zaposlenega državljana tretje 
države, ki nezakonito prebiva v RS, bo med drugim za 5 
let izključen iz postopkov javnega naročanja in bo izgubil 
pravico do javnih sredstev. Predvideno je, da bodo ti 
delodajalci na javno objavljeni "črni listi". 

 
Pristojnosti Finančne uprave RS bodo na naslednjih področjih: 
− posamezniki (osebe, ki nimajo nobenega statusa za to 

delo in ne plačujejo davkov – predvsem storitvene 
dejavnosti – inštrukcije, varovanje otrok itd.) 

− poleg posameznikov bo Finančna uprava RS nadzorovala 
ostale segmente dela na črno (ne-vpis dejavnosti v akt o 
ustanovitvi, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje 
dejavnost itd.) 

− omogočanje dela na črno (sankcionira se tisti, ki omogoča 
delo na črno, torej oseba, ki najame npr. varuško, za 
katero ve, da dela na črno) 

− zaposlovanje na črno v celoti  – sankcionira se pravne 
osebe in posameznike, ki zaposlujejo na črno in fizične 
osebe, ki so tam zaposleni na črno (razen če delavec pred 
začetkom nadzora prijavi delodajalca, potem se ne 
sankcionira) 

− nedovoljeno oglaševanje v delu posameznikov – 
sankcionira se osebe, ki oglašujejo delo na črno 

V komisiji za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki jo 
imenuje Vlada RS, bodo po novem poleg predstavnikov 
resornih ministrstev in nadzornih organov tudi predstavnik 
delodajalcev in predstavnik delojemalcev. 
 
2. GLOBE (21. do 24. člen):  
Globe za kršitve so nekoliko višje, najbolj se povečuje globa za 
delo na črno, kadar ga opravlja posameznik (»šušmar«), v 

prejšnjem zakonu so bile kazni od 208 do 1877 evrov, po 
novem so od 1.000 do 7.000 evrov. 
 
3. OSEBNO DOPOLNILNO DELO (ODD) – 12. do 16. člen: 
− posameznik lahko opravlja dela le pri fizičnih oseba (ne pa 

pri s.p. kot gospodarskih subjektih), če so vključena na 
seznam del;  

− izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti ter tudi 
nabiranje in prodaja gozdih sadežev in zelišč ter 
izdelovanje drugih izdelkov, ki se izdelujejo na domu 
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, 
niso vezani le na fizično osebo kot naročnika oz. kupca;  

− prihodki iz naslova ODD v posameznem polletju 
koledarskega leta ne sme v seštevku presegati treh 
povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem 
koledarskem letu;  

− priglasitev ODD se z upravnih enot prenaša na AJPES;  
− uvaja se t. i. »vavčarski sistem« - plačilo vrednotnice s 

strani naročnika za vsakega izvajalca ODD in s strani 
samega izvajalca ODD, kadar ta sam izdeluje izdelke 
domače in umetnostne obrti, druge izdelke, ki se 
izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in 
prodaja gozdne sadeže in zelišča; pri tem je plačilo 
vrednotnice vezano na koledarski mesec;  

− naročnik del bo moral za vrednotnico vsak mesec odšteti 
pavšalni znesek v višini 9 EUR, od katerih bo šlo 7 EUR za 
pokojninsko, 2 EUR pa za zdravstveno zavarovanje 
izvajalca del (za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni skladno s predpisi o zdravstvenem zavarovanju). 
Izvajalec del bo z eno vrednotnico prišel do enega dneva 
pokojninske dobe;  

− postopek pridobitve vrednotnice bo zelo enostaven, saj bo 
vrednotnico mogoče kupiti prek spletnega portala e-
uprava ali osebno na upravni enoti;  

− podrobnosti bodo urejene v podzakonskem aktu.  
 
4. KRATKOTRAJNO DELO (17. člen): 
− Poenostavlja se postopek prijave kratkotrajnega dela (prek 

prijave za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni, prijava na upravni enoti ni več 
potrebna, delodajalec vodi dnevno evidenco, ki jo 
podpišeta tako delodajalec kot delavec). 

− Širi se krog oseb, ki lahko opravljajo dela prek instituta 
kratkotrajnega dela (npr. starši in otroci zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani 
istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe). 

 
5. IZJEME OD DELA ALI ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (7.-12. 
člen): 
− Na novo je dodana brezplačna pomoč pri delu na 

kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih 
konicah. 

− Delo v lastni režiji se sedaj imenuje sorodstvena pomoč, ki 
velja za vsakršno delo, ki se opravlja v okviru oseb v 
sorodu brezplačno, torej poleg dela v lastni režiji tudi 
druga dela in storitve. V okviru sorodstvene pomoči lahko 
posameznik brezplačno opravlja delo ali storitev za 
zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, 
partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s 
katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do 
vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do 
vštetega drugega kolena. 
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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/ 
 
TOKRAT PREDSTAVLJAMO UGODNOSTI PRI: 
Zavarovalnica Tilia d.d. - UGODNOSTI PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ 
- 20 % komercialni popust za avtomobilska zavarovanja ter 
- 10 % komercialni popust za premoženjska zavarovanja 
Popusta se ne izključujeta z ostalimi popusti, ki jih nudi Partner v okviru svojega poslovanja. Skupen popust ne more preseči 
največjega popusta, določenega z veljavnimi pogoji Partnerja o dodeljevanju komercialnih popustov (več na: http://www.zav-tilia.si) 
Kompas d.d. - CENEJŠA POTOVANJA IN POČITNICE 
- 7 % popust na počitniške aranžmaje na področju Mediterana in Jadrana 
- 5 % popust na potovanja in izlete po Evropi in križarjenja 
- 5 % popust na potovanja in izlete iz katalogov Skrivnostne dežele in Sanjska potovanja 
- 5 % popust na smučanje in aranžmaje v Sloveniji 
- Popusti se med seboj ne seštevajo, plačilo na obroke ni možno 
(več na http://www.kompas.si)   
Telekom Slovenije, d.d. - CENEJŠE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 
Do ugodnosti ste imetniki kartice Mozaik podjetnih upravičeni vsak mesec. Izberete lahko eno ali vse ugodnosti, odvisno od storitev, ki 
jih imate pri Telekomu Slovenije. 
BREZPLAČNI KLICI: 200 enot mobilnih storitev (minute pogovorov ali SMS/MMS ali MB) brezplačno vsak mesec do  
14. 4. 2015, vrednost ugodnosti: 20 EUR/mesec ali več (odvisno od paketa),  200 enot storitev lahko uporabi eden ali več uporabnikov 
istega podjetja, neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec,  velja za nove ali obstoječe naročnike mobilnih paketov 
podjetja Telekoma Slovenije, z izjemo paketov Telemetrija in Instant Interneta. 
BREZPLAČNA POSLOVNA POŠTA: Poslovna e-pošta: 2 x paket standard 500 MB brezplačno do 14. 4. 2015, 1 domena brezplačno za 1 
leto, vrednost ugodnosti: Poslovna e-pošta 12,79 EUR/mesec, domena 25 EUR/leto; do ugodnosti ste upravičeni novi ali obstoječi 
naročniki na Poslovni komplet telefonija in internet, Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni paket internet in Veliki poslovni 
paket. 
CENEJŠI PAKETI SiOL: 2 EUR popusta na mesečno naročnino paketa SiOL, velja za nove ali obstoječe naročnike na pakete TopTrio, 
Trio, SiOL internet in SiOL telefonija, SiOL internet in SiOL TV, SiOL telefonija in SiOL TV. 
 Ugodnosti prenehajo veljati, če naročniki prekinete članstvo v OZS, zamenjate paket v katerikoli drugi paket, ki ni naveden ali 
prekinete naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije. 
(več na http://www.telekom.si) 

 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in 
Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 1,9%. 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 
Gorenjski banki d.d. Kranj. 

 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave o 
članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2015 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, 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 



  

 
 

6 

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. 
 

FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
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! 
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. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec avgust 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 AVGUST 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*
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SEZNAM JUBILANTOV 2014 
40 let 
ZAP.ŠT. NAZIV FIRME POŠTA

1 POTOČNIK JANEZ s.p. PREVOZ OSEB IN BLAGA SELCA  
30 let 
ZAP.ŠT. NAZIV FIRME POŠTA

1 JELENC MARJAN s.p. - IZDELOVANJE LESENE EMBALAŽE ŽELEZNIKI

2 REYA ŠKODA KAROLINA s.p. - GOSTILNA TRNJE ŽELEZNIKI

3 ŽITNIK ALOJZ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA ŠKOFJA LOKA  
20 let
ZAP.ŠT. NAZIV FIRME POŠTA

1 ALIČ ANTON s.p. - GRADBENE STORITVE GORENJA VAS

2 BERNIK ANTON s.p. - IZKOPI-PREVOZI-PLANIRANJA SELCA

3 BIZOVIČAR FRANC s.p. - ORODNO KOVAŠTVO POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

4 CANKAR SILVO s.p. - OKREPČEVALNICA MATIJA GORENJA VAS

5 ČERIN DRAGO s.p. - PREVOZ OSEB IN STVARI S KOMBIJEM ŽELEZNIKI

6 DEBELJAK DANICA s.p. - TAPETNIŠTVO "ZOFA" ŠKOFJA LOKA

7 DIMOV BORIS s.p. - ZIDARSTVO "DIMOV" ŠKOFJA LOKA

8 DOLENEC IGOR s.p. - MONTAŽA IN SERVIS OGREVALNIH NAPRAV ŠKOFJA LOKA

9 FERTIN MAJA s.p. - SKAVAR RAČUNOVODSTVO RATEČE-PLANICA

10 GABER FRANC s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO "MERT" - PREVOZ BLAGA ŠKOFJA LOKA

11 GARTNER DAMIJAN s.p. - ZIDARSTVO GARTNER SELCA

12 GORENC DANILO s.p. - CEVNE INSTALACIJE ŽELEZNIKI

13
GUBANC ZORAN s.p. - IZDELOVANJE PREDMETOV IZ PLASTIČNIH MAS IN UMETNIH 
SMOL IN IZDELOVANJE PREDMETOV LESNE GALANTERIJE

NAKLO

14 JEREB MITJA s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO JEREB GORENJA VAS

15 KALAN BORIS s.p. - OKREPČEVALNICA PEPEVNAK ŠKOFJA LOKA

16 KAMNOSEŠTVO ŠUBIC, TRGOVINA IN OSTALE STORITVE, d.o.o. ŠKOFJA LOKA

17 KAVČIČ ANITA s.p. - OKREPČEVALNICA "ESTA" ŽIRI

18 KOKELJ ANTON s.p. - PREVOZ OSEB POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

19 KOPAČ ROBERT s.p. - TAPETNIŠTVO IN GOSTINSTVO ŽIRI

20 KOPLAN FRANC s.p. - MERILNA, PROCESNA IN IND. ELEKTRONIKA ŠKOFJA LOKA

21 KOVIČ ALOJZ s.p. - GOSTILNA PR SEDMIC GORENJA VAS

22 LESCOMP, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o. SELCA

23 OBID DRAGAN s.p. - SUPER PAJEK GORENJA VAS

24 OBLAK JURIJ s.p. - IZDELAVA IN MONTAŽA ŽALOZIJ ŽABNICA

25 OSREDKAR DOMINIK s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO GORENJA VAS

26 PALEKS PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o., ŽELEZNIKI ŽELEZNIKI

27 PESTO, poslovne in računovodske storitve, d.o.o. ŽELEZNIKI

28 PETKOVŠEK ANDREJ s.p. - SERVIS IN MONT.STROJEV ZA OBD. LESA ŽIRI

29 PINTAR JOŽE s.p. - GOSTILNA PRI GODČ ŠKOFJA LOKA

30 PLANTARIČ JANEZ s.p. - URARSTVO IN TRGOVINA "PLANTARIČ" ŠKOFJA LOKA

31 RIHTARŠIČ JOŽE s.p. - STORITVE Z BAGRI SELCA

32 ŠMID CIRILA s.p. - IZDELOVANJE DRAŽGOŠKIH KRUHKOV ŽELEZNIKI

33 ŠOLAR JOŽE s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO-PREVOZ LESA SELCA

34 TESARSTVO KALTAK d.o.o. ŠKOFJA LOKA

35 TRČEK ANDREJ s.p. - SPLOŠNO MIZARSTVO ŽIRI

36 TRČEK NIKOLAJ s.p. - MIZARSTVO TRČEK ŽIRI

37 TRI KRONE GODEŠIČ d.o.o. ŠKOFJA LOKA

38 VIDMAR DARKO s.p. - AVTO HI-FI PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS ŠENČUR

39 VRHUNC IZTOK s.p. - MIZARSTVO IN LESNA GALANTERIJA ŽELEZNIKI  
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10 let
ZAP.ŠT. NAZIV FIRME POŠTA

1 ALIČ DARKO s.p. - MIZARSTVO ALIČ ŠKOFJA LOKA

2 AVTOSERVIS ERŽEN, STORITVE IN TRGOVINA d.o.o. ŠKOFJA LOKA

3 BENEDIK DOMEN S.P. - AVTOMEHANIKA, VULKANIZERSTVO IN AVTOPRALNICA ŽELEZNIKI

4 BEOVIČ ANTON  s.p. - SVETOVANJE IN INŽENIRING ŽIRI

5 BEVK RUDOLF S.P. - SERVIS CANDY - BEKO ŠKOFJA LOKA

6 BOŽIČ BOŠTJAN s.p. - BO & BO TRANSPORT ŽELEZNIKI

7 BUH BRANKO s.p. - MONTAŽA GORENJA VAS

8 DADA D.O.O. RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE KRANJ

9 FERLAN BOŠTJAN s.p. - GUMI SERVIS GORENJA VAS

10 FLAMMING, storitve in inženiring, d.o.o. ŠKOFJA LOKA

11 FRAKELJ TADEJ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN POSREDNIŠTVO ŽELEZNIKI

12 GARTNER MATEJA s.p. - FRIZERSTVO ŽELEZNIKI

13 HAFNER URŠA s.p. - PLASTIKA UPAK ŠKOFJA LOKA

14 IGLIČ JANEZ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO JAN ŠKOFJA LOKA

15 INGART, STORITVE d.o.o. SELCA

16 INO, PODJETJE ZA KONSTRUIRANJE IN IZDELAVO STROJNE OPREME, D.O.O., ŽIRI ŽIRI

17 JOŠT PLUS, RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO, MIZARSTVO, d.o.o. NAKLO

18 KALAN PETER s.p. - EUROKLIMA HLADILNE IN KLIMATSKE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA

19 KOS KLEMEN s.p. - PREVOZ OSEB ŠKOFJA LOKA

20 KRANJC SIMON s.p. - MIZARSKI SERVIS ŽIRI

21 KRIŽAJ DESIGN, oblikovanje, izdelava in trženje vizualnih sporočil, d.o.o. ŠKOFJA LOKA

22 KRIŽAJ TOMAŽ s.p. - ELEKTROINSTALACIJE IN SERVIS ŠKOFJA LOKA

23 MAČEK PETER s.p. - PARKETARSTVO ŠKOFJA LOKA

24 MALOVRH BOŠTJAN s.p. - MONTAŽA GRADBENIH ELEMENTOV GORENJA VAS

25 MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o. GORENJA VAS

26 MIBLA TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA, d.o.o. SELCA

27 OSM pohištvo, d.o.o. ŠKOFJA LOKA

28 PANJTAR ROK s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN TAKSI PREVOZI BEHCER ŽELEZNIKI

29 PINTAR TOMAŽ s.p. - STAVBNO POHIŠTVO IN OSTALA MIZARSKA DELA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

30 PIŠLJAR MARKO s.p. - MONTAŽA LESNIH IN KOVINSKIH IZDELKOV SOVODENJ

31 POTOČNIK BRANKO s.p. - MONTAŽA IN SUHA PRENOVA STAVBNEGA POHIŠTVA SELCA

32 POTOČNIK JANKO s.p. - AVTOLIČARSTVO JANI GORENJA VAS

33 POTOČNIK UROŠ s.p. - VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO MOTORNIH VOZIL ŠKOFJA LOKA

34 SIMI HAFNER, Proizvodnja, trgovina in založništvo d.o.o. ŠKOFJA LOKA

35 ŠNUDERL DAVORIN s.p. - TIVOD INSTALACIJE ŠKOFJA LOKA

36 ŠTERBENC ANDREJ s.p. - AVTOBUSNI PREVOZI ŠKOFJA LOKA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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: FARA tiskarstvo, storitve, trgovina, d.o.o., naklada 800 izvodov 


