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Strokovna ekskurzija: TABOR IN ČEŠKE BUDJEJOVICE (Češka, 15.-17. september) 
 
V sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour, OOZ Škofja Loka organizira strokovno ekskurzijo na Češko, v sklopu katere bomo 
obiskali tudi njihov festival Taborska setkani  (več o festivalu: http://www.taborskasetkani.eu/en//). 
 
Okvirni program: 

→ 1. dan (petek, 15.9.):  
odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Škofje Loke, vožnja proti Češki, ogled mesta Tabor, nastanitev v hotelu Dvorak 4*, večerja in 
nočitev 

→ 2. dan (sobota, 16.9.):  
zajtrk, udeležba na festivalu Taborska setkani, v popoldanskih urah odhod v Češke Budjejovice, nastanitev v hotelu Clarion 
Congress 4*, večerja in nočitev 

→ 3. dan (nedelja, 17.9.):  
zajtrk, ogled mesta Češke Budjejovice oz. njegovih znamenitosti, obisk in ogled pivnice Budejovicki Budvar, kosilo, povratek 
proti domu 
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice in njihove družinske člane 167 EUR/osebo ter vključuje:  
- vstopnico za obisk festivala,  
- ogled pivovarne,  
- 1 x polpenzion v hotelu Dvorak 4*, Tabor v dvoposteljnih sobah,  
- 1 x polpenzion v hotelu Clarion Congress Češke Budejovice 4* v dvoposteljnih sobah,  
- kosilo v pivnici,  
- vodenje,  
- organizacijo ter ddv. 
Strošek udeleženci poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna najkasneje do 31.8.2017! 
 
Stroške prevoza krije OOZ Škofja Loka! 
 
Rok za prijavo: 31.7.2017 oz. do zasedbe prostih mest. Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net   
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Vabilo:  SODELUJETE NA JUBILEJNEM 50. MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU V CELJU 
(12.-17. september) 
 
 
Na lanskem sejmu je sodelovalo 1542 razstavljavcev iz 35 
držav in sejem je obiskalo cca. 125.000 obiskovalcev. 
Bodite letos del sejemskega dogajanja tudi vi! 
 
Možnost najema tudi majhnega razstavnega 
prostora 
Odločili smo se, da letos skupaj nastopimo vse Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Gorenjske regije. V okviru 
skupnega razstavljanja je možen najem tudi majhnih 
kvadratur, kar ob samostojnem nastopu preko celjskega 
sejma ni možno. 
S skupnim nastopom na sejmu bomo torej omogočili tudi 
manjšim podjetnikom, da se lahko predstavijo 
obiskovalcem! 
 
Tematska predstavitev 
Na voljo imamo 84 m² razstavnega prostora, ki bi ga 
opremili v smislu notranjega ambienta, bivalnega prostora. 
Torej k sodelovanju vabimo vse tiste, ki imajo lastno 
proizvodnjo oken, vrat, tapet, kaminov, pohištva, sedežnih 
garnitur, dekorativnih predmetov, ograj, stopnic, talnih 
oblog, cvetličnih aranžmajev in drugih izdelkov, s katerimi 
bi lahko prostor še lepše zapolnili in predstavili dejavnost 
obrtnikov in podjetnikov v regiji. 
 
Cena razstavnega prostora 
Cena razstavnega prostora v dvorani L1 za člane naše OOZ 
znaša 30,00 EUR z DDV/m² (redna cena neopremljenega 
razstavnega prostora, če se prijavite preko Celjskega 
sejma, se glede na lokacijo giblje od 82 do 105 €/m2).  
V ceni 30 EUR/m² je vključena prijavnina, vpis v sejemski 
katalog razstavljavcev, razstavni prostor, električni 

priključek, razsvetljava, talna obloga, konstrukcija 
razstavnega prostora. 
 
V ceno niso vključeni stroški morebitne dodatne opreme 
(vitrine, priključek za vodo, internet in podobno), vstopnic 
in parkirnine. V ceno tudi ni vključena dostava razstavnih 
eksponatov na sejem in iz sejma. Na željo sodelujočih 
bomo organizirali skupen prevoz in tudi stroške, ki niso 
zajeti v najem razstavnega prostora, delno sofinancirali. 
 
Dan Gorenjske regije – povabilo gostincem, pekom, 
slaščičarjem, kozmetikom, frizerjem in drugim, ki bi 
na ta dan ponudili svoje storitve 
V okviru predstavitve naših obrtnikov in podjetnikov bomo 
organizirali tudi DAN GORENJSKE REGIJE. V okviru tega 
dogodka vabimo vse zainteresirane obrtnike in podjetnike, 
da prispevajo kulinarične dobrote ali druge svoje storitve, s 
katerimi bomo na naš razstavni prostor privabili večje 
število obiskovalcev.  
Vsi sodelujoči na tem dnevu bodo objavljeni na 
predstavitvenem letaku in plakatu. Prav tako bodo prejeli 
vstopnico in karto za parkiranje. 
 
Prijave in dodatne informacije 
V kolikor ste zainteresirani za nastop na sejmu na skupnem 
razstavnem prostoru Gorenjske regije, nam to sporočite 
najkasneje do 15. julija 2017, in sicer na telefon 04 50 
60 200, oz. po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net, kjer smo vam 
tudi na razpolago za vsa dodatna vprašanja. 
 
O podrobnosti glede sejemskega nastopa se bomo 
dogovorili s prijavljenimi člani na posebnem sestanku.  

 

 
NAJEM KREDITA: NA KAJ MORATE BITI POZORNI? 
(avtor: Dominika Ahačič, Data d.o.o.) 
 
Na Tržnem inšpektoratu RS potrošnike opozarjajo na pasti, ki se pojavljajo pri najemanju kreditov. 
Pogodbo za najem kredita je treba pred podpisom natančno prebrati in preveriti, ali je v njej morda 
naveden višji znesek denarja od prejetega. 
 
Najprej morate preveriti, ali ima dajalec kredita (na vidnem mestu v poslovalnici) nalepko – 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Če jo nima, ne sklepajte pogodbe za 
najem kredita, in o tem obvestite Tržni inšpektorat. Ob tem dodajmo, da inšpektor potrebuje čim 

bolj natančne informacije o dajalcu kredita (podjetju), pri katerem je bila potrošniška kreditna pogodba sklenjena. Le tako bo 
lahko preverili konkretne okoliščine, ki kažejo na sum prekrška po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) in zoper kršitelja 
ustrezno ukrepal. 
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Preden sprejmete odločitev za najem kredita po priporočilih inšpektorata skrbno preglejte predhodne informacije, do katerih ste 
upravičeni in vam jih mora dajalec kredita izročiti v pisni obliki ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Pred podpisom pogodbe 
morate biti pozorni tudi na določila o stroških kredita. Ti zaradi zamude zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti 
višji od dejanskih stroškov in od višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih 
obresti. 
 
Če pogodbe za najem kredita ne razumete, jo ne podpisujte. Poiščite najprej ustrezno strokovno pomoč oziroma pojasnilo. Ob 
sklenitvi pogodbe za najem kredita ne pozabite zahtevati izvod celotne dokumentacije (pogodbo, ponudbo, izračune …) za svoj 
arhiv. 
 
Na inšpektoratu v zadnjem obdobju opažajo, da vse več fizičnih oseb med seboj sklepa posojilne pogodba za najem kredita 
oziroma posojila. V primeru sklenitve posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa (verodostojna listina), je takšna pogodba 
neposredno izvršljiva. Potrošnike opozarjajo še, da v primeru posojilnih pogodb, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj njihove 
pravice niso varovane po Zakonu o potrošniških kreditih (ZpotK-2), zato morebitne spore iz naslova takšnih pogodb lahko 
rešujejo le sodišča. 
 

 
OBLIKE DELA TER NJIHOVA OBREMENITEV Z DAVKI IN PRISPEVKI 
(avtor: Dušan Bavec, Data d.o.o.) 
 
Delo z lastnim s.p. narašča, podobno velja za delo prek podjemnih in avtorskih pogodb. Poleg tega se ne 
nemalokrat izkorišča študentski status za delo na študentsko napotnico. Kako so različne oblike dela 
obremenjene z davki in prispevki? Izbira vrste pogodbe oziroma oblike dela bi seveda morala biti odvisna 
od narave dela, ne pa od ugodnejše davčne obremenitve.  
 

vrsta dela 
avtorska 

pogodba 
podjemna 

pogodba 

samostojni 

podjetnik 

s.p. 
s.p./normirani 

študentska 

napotnica 

bruto znesek pogodbe 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  

vsi prispevki iz bruta 218,60 €  218,60 €  243,46 €  243,46 €  155,00 €  

dohodnina 170,35 €  170,35 €  - 40,00 €  186,25 €  

neto dohodek 611,05 €  611,05 €  756,54 €  716,54 €  658,75 €  

vsi prispevki na bruto 93,80 €  93,80 €  - - 157,40 €  

posebne dajatve - 250,00 €  - - 180,00 €  

strošek delodajalca 1.093,80 €  1.343,80 €  1.000,00 €  1.000,00 €  1.337,40 €  

  
Študentsko delo 
Študentsko delo se na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ od 1. februarja 2015 
zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje v pokojninsko dobo. Študentom in dijakom se od 
nakazila odvede 15,5 odstotkov za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Velja tudi minimalna urna postavka, ki se 
je s 1. julijem 2017 povišala na 4,61 evra bruto. 
Meja za leto 2017, da vam ni treba plačati dohodnine, je za vzdrževane družinske člane 2.477,03 evrov, za nevzdrževane člane 
pa 11.166,37 evrov. Pozorni pa bodite tudi na nakazila. Če je nakazilo višje od 400 evrov, plačate 25-odstotno akontacijo 
dohodnine (odvede se 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 % od zaslužka). 
 
 
POSLOVNA SREČANJA 
 
MEET4BUSINESS Agra 2017 
Kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Agra 2017 bo pod okriljem Evropske podjetniške mreže EEN potekalo v torek, 29. 
avgusta 2017 v Gornji Radgoni, v okviru 55. Mednarodnega Kmetijsko Živilskega Sejma AGRA 2017.  
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Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim posameznikom 
za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program je 
sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj omogoča podjetjem individualne sestanke s potencialnimi partnerji. 
Tematska področja: 
− prehrana  
− kmetijstvo in kmetijska tehnika  
− trajnostni turizem  
− gozdarstvo  
− embalaža, tehnika pakiranja 
Na kooperacijsko srečanje se prijavite preko povezave:  http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/ 
Udeležba na srečanju je brezplačna. Rok za prijavo je 22. avgust 2017! 
 
POSLOVNO SREČANJE V ČASU 50. MOS 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija bo v sodelovanju z Advantage Austria Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN tudi 
letos organizirala mednarodno poslovno srečanje v času 50. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. septembra 
2017, v Modri dvorani Celjskega sejmišča.  
Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki delujejo na področju: 
− Obnovljivih virov energije 
− Okoljskih tehnologij 
− Gradbeništva 
− Kovinske industrije 
− Lesne industrije 
− Elektro industrije 
− Plastike 
− Logistike 
− Prehrambene industrije 
Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno. Potrebno pa je narediti registracijo preko spletne aplikacije 
https://www.b2match.eu/slovenia2017.  
Rok za prijavo je 10. september 2017! 
 

ČLAN - ČLANU 
Ponovno uvajamo rubriko »Član – članu«. Gre za akcijo, 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 in svojim stanovskim kolegom nudili posebne popuste in ugodnosti.  
Vašo ponudbo pričakujemo po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net najkasneje do 31.7.2017 in objavili jo 
bomo v prihodnji številki Informatorja. 

 
FINANČNE SPODBUDE IN JAVNI RAZPISI 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
OOZ Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne mere v višini 3% s strani OOZ 
Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za 
možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je 
namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski 
banki d.d. Kranj. 
 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis 
izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2018 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

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

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

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

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  
 
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
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 odprt nov razpis, v okviru katerih je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.  
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,30 
%.  
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 100.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1 – ega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % 
nominalno.  
Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dolgoročne kredite. Omenjene kredite lahko do vrednosti 
50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
 
JAVNI RAZPIS SKLADA ZA KADRE – sofinanciranje šolnin 
Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig 
izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli 
potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe 
oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:  
− programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),  
− programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),  
− programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), 
− programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),  
− programi gimnazije in opravljanja splošne mature, 
− maturitetni tečaj,  
− poklicni tečaji (PT),  
− mojstrski izpiti, 
− delovodski in poslovodski izpiti. 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:  
1) ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo 

ali manj; 
2) ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018); 
3) so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018: 

− za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018  
− za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.  

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na 
tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške 
šolnin, bili stari več kot 45 let.  
Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja 
šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1.1.2014 do vključno 31.8.2018.  
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR. 
Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7.9.2018.  
Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). 
Več informacij prejmete na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave 
 
JAVNI RAZPIS OBČINE ŽELEZNIKI 
Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, predmet javnega razpisa so 
nepovratna denarna sredstva (subvencije)  v letu 2017. Višina razpisanih sredstev znaša 23.695,00 EUR. 
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: 
− Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite 
− Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij 
− Promocija izdelkov in storitev 
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− Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje 
− Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
− Pospeševanje izobraževanja 
− Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 
Upravičeni prejemniki so: 
− mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, 
− samostojni podjetniki, 
− občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, 
− podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. 
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite so upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem 
območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost. 
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. septembra 2017!!! 
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Železniki (Valerija Štibelj, tel. 500 00 23) ali spletna stran občine. 
 
JAVNI RAZPIS OBČINE GORENJA VAS-POLJANE 
Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu občine Gorenja vas-Poljane zagotovljenih 30.000 EUR, ki jih bo 
občina na podlagi razpisa namenila za naslednje ukrepe: 
− Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
− Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev 
− Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 
− Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte 
Upravičeni prejemniki so: 
− mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, 
− samostojni podjetniki, 
− fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja, ter Sofinanciranje izdelave poslovnega 

načrta), 
− občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 
Sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju občine Gorenja vas – Poljane, prav tako morajo upravičenci 
na območju občine opravljati svojo dejavnost. 
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. septembra 2017!!! 
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Gorenja vas-Poljane (Nataša Kopač, tel. 51 83 114) ali spletna stran občine. 
 
SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V OŽJEM MESTNEM SREDIŠČU ŠKOFJE LOKE   
Občina Škofja Loka želi s sofinanciranjem najemnin poslovnih prostorov spodbuditi poslovne in druge mestotvorne dejavnosti v starem 
mestnem središču Škofje Loke  
Subvencija je namenjena stroškom najema pritličnih poslovnih prostorov za opravljanje poslovne dejavnosti v letu 2017. Višina 
razpisanih sredstev za  leto 2017 znaša 34.000,00 EUR, najvišja dodeljena višina sredstev za posamezni poslovni prostor pa je 
2.500,00 EUR. 
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zavodi in 
socialna podjetja, ki bodo izvajali dejavnost v pritličnih prostorih starem mestnem jedru Škofje Loke (SMJ). 
Subvencija je namenjena vsem nosilcem dejavnosti in izvajalcem storitev v SMJ, prednost pri sofinanciranju pa bodo imeli ponudniki 
umetne in domače obrti, unikatnih izdelkov in tradicionalnih domačih jedi ter izvajalci kulturnih, umetniških, športno-rekreacijskih in 
turističnih dejavnosti, osebnih storitev in servisnih delavnic.  
Za območje zaščitenega SMJ Škofje Loke se šteje območje, ki je določeno s prostorskimi odloki.  
Javni razpis je odprt od 13.6.2017 do 14.7.2017.  
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Občina Škofja Loka (Irena Studen, tel. 51 12 313 ali Janez Trojar, tel. 51 12 372) ali 
spletna stran občine. 
 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI SEKCIJE ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT  
 
Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OOZ Škofja Loka v 
drugem polletju 2017 že izvaja ter obenem načrtuje 
nekatere aktivnosti. 
Trenutno se tako člani sekcije predstavljajo v Rokodelskem 
centru Ribnica na obširni razstavi z naslovom »Bogata 
zakladnica rokodelske ustvarjalnosti Škofjeloškega«. Ob 
otvoritvi so 4 članice sekcije tudi prikazovale izdelavo svojih 
izdelkov, prav tako pa bodo vodile tudi rokodelske delavnice 
v mesecu juliju. Razstava bo na ogled vse do 4.9. 2017.  
V času od  7. do 9. julija sekcija organizira 1. Rokodelsko 
kolonijo v Kalanovi hiši v Breznici pod Lubnikom.  Tudi v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka (RC DUO) bo pestro 
dogajanje. V mesecu juliju in avgustu bo potekala poletna 
prodajna razstava, prav tako pa tudi delavnice kot zaključek 
Poletnih vodenj po Škofji Loki. Nekateri člani sekcije se bodo  
skupaj z RC DUO 22. julija predstavili na Marjetinem 

rokodelskem sejmu v Muzeju na prostem v Rogatcu. 
Sodelovali bodo tudi na 3. Rokodelskem prazniku na gradu v 
Slovenski Bistrici, in sicer 8. septembra ter na »47. Dnevih 
narodnih noš in oblačilne dediščine«, ki bodo potekali od 8. 
do 10. septembra v Kamniku.  
Decembra bo sekcija sodelovala na sedaj že utečenih 
»Izložbah domišljije« v Škofji Loki s prodajno razstavo, 
etnologinja Kati Sekirnik iz RC DUO pa se je že dogovorila, 
da se bodo člani sekcije s svojimi izdelki predstavili na 
razstavi v Etnografskem muzeju v Ljubljani v letu 2018.  
Prav gotovo se bo do konca letošnjega leta pokazala še 
kakšna zanimiva možnost predstavitve sekcije in pa seveda 
tudi RC DUO, s katerim člani sekcije zelo dobro sodelujejo. 
Rokodelci se na vsa vabila odzovejo in s tem popestrijo 
dogodke ter tako pokažejo ljudem po širni Sloveniji izdelke, 
ki jih izdelujejo z ljubeznijo, ročno in iz naravnih materialov. 
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ZAPOSLOVANJE TUJCEV: KAKŠNE SPREMEMBE SE OBETAJO?  
(vir: Dominika Ahačič, Data d.o.o.) 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev. Z novelo se v slovensko zakonodajo delno prenašata 
tudi dve novi direktivi EU. Na novo se ureja izdaja enotnega 
dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanje sezonskega 
dela, lažje pa bo zaposlovanje tujcev znotraj družbe. 
Zaposlovanje tujcev v Sloveniji pa bo možno le še za polni 
delovni čas. 
 
S prenosom direktive EU o pogojih za vstop in bivanje 
državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev se 
na novo ureja izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo 
zaradi opravljanja sezonskega dela. Enotno dovoljenje za 
sezonsko delo se bo izdalo na podlagi podanega soglasja 
Zavoda RS za zaposlovanje. In sicer v primeru, ko je 
predvideno opravljanje sezonskega dela, daljše od 90 dni. Za 
krajše obdobje od 90 dni pa bo zavod izdal dovoljenje za 
sezonsko delo, kar je urejeno že po obstoječem zakonu. 
 
Predlog zakona uvaja tudi enotno dovoljenje za osebe, 
premeščene znotraj družbe. Določeni so pogoji za izdajo 
oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja za premeščeno osebo. 
Tujec ali njegov delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji bo 
moral za izdajo prvega enotnega dovoljenja za osebo zaprositi 
že pred vstopom v Republiko Slovenijo. Prošnji pa priložiti 
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Med drugim tudi 
dokazila o tem, da bo premeščen znotraj iste korporacije, da 

opravlja dela in naloge, zaradi katerih bo premeščen, oziroma 
ima visokošolsko izobrazbo in se bo v Republiki Sloveniji 
usposabljal ob delu. 
Predlog določa tudi pogoje za kratkotrajno in dolgotrajno 
premestitev tujca v povezano družbo s sedežem v Republiki 
Sloveniji. Kratkotrajna premestitev lahko traja največ 90 dni 
znotraj 180-dnevnega obdobja. S tem Slovenija sledi ciljem EU, 
s katerimi se kapitalsko povezanim družbam omogoča, da kar 
najbolje izkoristijo svoje človeške vire in jih znotraj skupine 
povezanih podjetij lažje premeščajo. 
 
Z novelo se v zakonodajni okvir vnaša tudi določene izjeme, ki 
bodo olajšale zaposlovanje ali delo določenim kategorijam 
tujcev, npr. za zaposlitev športnikov, napotitev delavcev na 
usposabljanje. Tovrstne rešitve namreč narekujejo potrebe v 
praksi, so prepričani na Ministrstvu za delo. 
 
Da bi bolje zaščitili delavce (slovenske in tuje), ki jih podjetja 
napotujejo v tujino, pa je že sprejet novi Zakon o čezmejnem 
izvajanju storitev. Izvajati se bo začel prihodnje leto, zaostril pa 
bo pogoje za napotene delavce in podjetja, ki storitve opravljajo 
v tujini. 
Da bi bilo zaposlovanje tujcev bolj transparentno in da bi bile 
pravice tujih delavcev bolje zaščitene, je v predlog zakona 
umeščena tudi določba, da se lahko tujci v Sloveniji zaposlujejo 
samo za polni delovni čas in nič več tudi za čas, krajši od 
polnega.

 
KRATKA OBVESTILA 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI 
• OOZ Škofja Loka ima na voljo več poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje mirne dejavnosti ali pisarniško delo. 

Dodatne informacije na telefon 04 50 60 200. 
• V najem se odda lokal v Gorenji vasi (naselje Trata). Lokal ima 100 m2, obnovljen je bil v letu 2014. V njem se je vse do 

nedavnega odvijala gostinska dejavnost. Lokal je primeren tudi za slaščičarsko ali drugo mirno dejavnost. Lastnik nudi 
ugodno najemnino in možnost delnega odkupa inventarja. Dodatne informacije na telefon 031 502 036 (Milica). 

 
 

FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od leta 
2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne 
letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2017 dalje znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za 
socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 824,02 EUR. Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje: 804,96 EUR 
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH! POZOR! VELJA ZA IZPLAČILA OD 1.3.2017 DALJE!!! 
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače (58% od 1.584,66) = 
919,10 EUR           
Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 
145. člena ZPIZ-2) (1.584,66 x 3,5) = 5.546,31 EUR      
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za 
pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.     
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ do 
15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.    
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 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: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 730 izvodov 

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNI J 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja 
od 60 % od  1.584,66 EUR*

 
 

75 % PP** 3,5 PP***

1.188,50 5.546,31

1.584,66 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 184,22 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 105,18 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 289,40 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 75,59 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 77,97 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,30 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 159,86 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,38 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,66 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,71 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,37 11,09

Skupaj drugi prisp. 4,75 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 454,01 2.118,71

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) - JUNIJ 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

 


