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Spoštovani! 
 
Na OOZ Škofja Loka vse več obvestil in informacij članom pošiljamo preko elektronske pošte, informacija seveda s tem postane 
hitrejša in učinkovitejša. 
 
Če želite tudi vi, da vas redno in hitro seznanjamo z različnimi novostmi na področju zakonodaje, aktivnostmi sekcij, OZS 
ter naše zbornice, pa doslej niste prejemali naše elektronske pošte, nam svoj e-naslov čim prej sporočite (ooz.sk.loka@siol.net 
ali tel. 04 50 60 200) in dodali vas bomo na listo obveščanja.  
 
Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, v kolikor želite prejemati Informator le v elektronski obliki.  
 
Vabimo vas tudi, da vsak ponedeljek ob 11.30 uri prisluhnite radiu Sora in naši redni tedenski oddaji »Obrtno-podjetniški utrip«, 
v kateri vas seznanjamo z delom naše zbornice, novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, aktualnimi 
novicami… 

 
OPOZORILO! VEDNO PREVERITE, KAJ PODPISUJETE! 
 
Že v preteklosti smo vas veliko opozarjali na problematične poslovne ponudbe, v katere so se ujeli 
nekateri uporabniki e-pobotov, že je pred nami ponovno stara zgodba.  
 
Naši člani zadnje čase ponovno množično prejemajo pošto tujega spletnega poslovnega imenika 
European Business Number. Gre za očitno zavajajoče vabilo k vpisu v tuj spletni poslovni imenik, kjer 
podjetnik misli, da se brezplačno vpisuje v nekakšno bazo in da ga to ne bo nič stalo, dejansko pa 

gre za visoko plačljivo storitev. Tokrat tudi namigujejo, da gre za pridobitev nekakšne evidenčne številke, ki naj bi bila potrebna 
za vsa podjetja v Evropski uniji. 
 
Praviloma ponudbe na prvi pogled dajejo vtis kot brezplačna storitev, vendar vsebujejo drobni tisk, ki ga podjetniki pri podpisu 
obrazca velikokrat spregledajo. In ravno v drobnem tisku se skrivajo podrobnosti, ki vas po podpisu in s tem sklenitvijo pogodbe 
največ stanejo. 
 
Spletni imenik, ki znova pošilja vabila k vpisu, se torej imenuje EUROPEAN BUSINESS NUMBER. K sodelovanju vas vabijo zelo 
pretkano in predvsem zavajajoče. Ključna »limanica« te ponudbe je obljuba, da bo podjetje, ki bo izpolnilo podatke, dobilo tako 
imenovano EVROPSKO POSLOVNO ŠTEVILKO. 
Ker podjetniki zares vsega ne morejo vedeti, še manj pa poznajo pravila tujih trgov, seveda nihče ne pomisli na goljufijo, 
najprej vsi pomislijo, da gre dejansko za v EU potrebno evidenčno številko. Pa to ni res! Opisana številka ne obstaja, še manj pa 
je kakorkoli potrebna ali obvezna! In ko zavedeni izpolnimo in podpišemo obrazec na drugem listu, praviloma spregledamo zelo 
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droben tekst, naveden na zadnji strani obrazca, ki opredeljuje, da smo pravzaprav izpolnili NAROČILO za objavo na portalu 
komercialnega poslovnega imenika European Business Number. V drobnem tisku zelo lepo piše, da s podpisom sklepate 
pogodbo za objavo v spletnem imeniku za obdobje kar treh let ob plačilu celih 677 evrov na leto! Seveda pa to ni edina 
zavajajoča ponudba. Strošek za nepozorno preučitev prejete ponudbe lahko znaša celo do 970 EUR letno.  
 
Pomembno je, da pred kakršnim koli podpisom in izpolnitvijo podatkov podrobno preučite, kaj podpisujete in kaj iz dokumenta 
izhaja. Žal se še vedno dogaja, da se podjetja svoje napake zavedo šele, ko prejmejo račun za storitev, ki so jo nezavedno 
naročile. Zavedajte se, da smo ljudje v veliki večini še vedno pošteni in zaupljivi, kar nekateri s pridom izkoriščajo za svoje 
goljufive projekte. Tudi vsega, kar v glavi nosi napis EU in podobo rumenih zvezdic, ne smete vzeti kot nekaj zveličavnega, 
resnega, pravičnega in poštenega. Žal, prej nasprotno! 
 
VABILA 
 
TRŽNI DAN V TRŽIČU 
 
V Tržiču praviloma vsako drugo soboto v mesecu (izjema 
sta marec in april)  od 8. - 13. ure poteka TRŽNI DAN-
prodaja izdelkov na stojnicah v starem mestnem 
jedru. Aprila bo Tržni dan potekal v sklopu prireditve Tek 
po ulicah Tržiča, in sicer v soboto, 1. aprila.   
Strošek za stojnico: za člane Gorenjskih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic: 10 EUR, za ostale: 17 EUR.  
Dodatne informacije in prijave: Polona Brodar, telefon 
040/ 125 722 ali polonca.brodar@gmail.com 
Ob prijavi navedite, da ste člani OOZ Škofja Loka! 
 
 
TRŽNICA OBRTNIKOV V RADOVLJICI 
 
OOZ Radovljica bo 3. junija 2017 organizirala že 3. Tržnico 
obrtnikov v Radovljici. Glede na to, da bi radi razširili 
ponudbo, vabijo tudi člane ostalih Gorenjskih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic v predstavitvi ali prodaji svojih 
izdelkov.  
Dodatne informacije in prijave: OOZ Radovljica, 
Petra Ambrožič, tel.: 04 53 20 280, petra.ambrozic@ozs.si. 
 
Seminar: (NE)OBVEZNI AKTI V PODJETJU IN 
VZORCI (OOZ Radovljica, 30.3., ob 9. uri) 
 
Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v 
pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, 
je prav, da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko 
pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. 
Cilj seminarja je ponuditi podjetjem strokovno praktičen 
seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za 
pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju.  
Predavateljica mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja 
Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri Obrtno – 
podjetniški zbornici Slovenije, vas bo na seminarju, ki bo 
potekal v četrtek, 30. marca, ob 9. uri v prostorih OOZ 
Radovljica, Gorenjska cesta 20, opozorila na kaj morate 
biti pozorni pri izdelavi aktov. Odgovarjala bo tudi na 
zastavljena vprašanja in skupaj z vami skušala odpraviti 
morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi 
(ne)obveznih internih aktov v podjetju. 
Vsebina: 
• Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo 

pripravo nalaga zakonodaja? 
• Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi? 
• Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča 

pravna varnost? 

• Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v 
pomoč in kdaj v breme? 

• Lahko interne akte sestavimo sami? 
• Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni? 
• Odgovori na vprašanja ter diskusija. 
Udeleženci prejmejo prezentacijo in tri vzorce internih 
aktov. 
Kotizacija:  
• 20 EUR (z DDV) na osebo za člane s poravnano 

članarino, 
• 70 EUR (z DDV) za ostale udeležence. 
Rok za prijave: 24.3.2017!  
Več informacij: Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Radovljica, telefon 04 53 20 280, e-pošta: 
petra.ambrozic@ozs.si. 
 
 
Delavnica: OBVLADOVANJE STROŠKOV V 
PODJETJU (torek, 14.3., ob 17. uri) 
 
Obvladovanje stroškov v podjetju je ena od zelo 
pomembnih veščin, ki vpliva na uspešnost in učinkovitost 
poslovanja podjetja. Delovni procesi v podjetju niso vedno 
optimalni, problemi pa postanejo pereči, ko se podjetniki 
soočajo tako z likvidnostnimi težavami kot tudi z vse večjimi 
stroški poslovanja.  
Za lažje obvladovanje stroškov vas Razvojna agencija Sora 
vabi na ponovitev uspešne delavnice, ki bo potekala v 
torek, 14. marca, od 17. do 19.30 ure v prostorih 
Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 
Vsebina: 
• Razlike med izdatki, stroški in odhodki 
• Kateri stroški so odvisni od obsega našega poslovanja in 

kateri ne, oziroma kako povečanje prodaje vpliva na 
vaše stroške? 

• Katere stroške upoštevamo pri ugotavljanju lastne cene 
proizvoda ali storitve in zakaj je to pomembno? 

• Kako lahko s konkretnimi ukrepi vplivamo na znižanje 
stroškov v podjetju?  

• Obvladovanje zalog, plačilni roki kupcev in dobaviteljev 
– vpliv na likvidnost podjetja 

Predavala bo Nataša Pustotnik, je magistrica znanosti na 
področju podjetništva, univerzitetna diplomirana 
ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in 
podjetniška svetovalka. 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Rok za prijave: 12.3.2017!  
Več informacij: Razvojna agencija Sora, telefon 04 50 60 
220, e-pošta info@ra-sora.si, www.ra-sora.si 
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Delavnica: DIREKTOR PODJETJA KOT VRHUNSKI 
ŠPORTNI TRENER (sreda, 22.3., ob 17. uri) 
 
Tema delavnice, ki jo organizira Razvojna agencija Sora ob 
finančni podpori občin, bo manager v vlogi vodje svojih 
sodelavcev in zaposlenih. Potekala bo v sredo, 22. marca,  
od 17. do 19.30 ure v prostorih Coworking centra 
Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.  
Delavnico bo vodil Iztok Žilevec, univerzitetni diplomirani 
psiholog, ki se ukvarja z motiviranjem vrhunskih športnikov. 
Vsebina: 
• Dejavniki uspeha športnih trenerjev 
• Odnos trener - športnik (direktor - zaposleni) 
• Vodenje z vzgledom 
• Čustvena inteligentnost v športu in pri delu 
• Priprava na sezono in priprava na projekt 
• Kultura kluba/ekipe in kultura podjetja 
• Vzporednice individualnega in ekipnega športa oz. 

individualnega in timskega dela 
• Izziv kot nuja za napredek 
• Povratna informacija ključ do uspeha 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Rok za prijave: 17.3.2017!  
Več informacij: Razvojna agencija Sora, telefon 04 50 60 
220, e-pošta info@ra-sora.si, www.ra-sora.si 
 

OBNOVITVENI TEČAJ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA 
(zbiranje prijav le še do 15.3.2017) 
 
V prejšnjem Informatorju smo vas povabili k prijavi na 
obnovitveni tečaj znanja nemškega in angleškega jezika. 
Žal smo zbrali dovolj prijav le za nemški jezik.  
Tečaj v skupnem obsegu 30 ur bo predvidoma potekal v 
večernih urah enkrat tedensko, in sicer 2 polni uri, kar 
znaša 11 srečanj. O točnem terminu in lokaciji tečaja bomo 
vse prijavljene obvestili s posebno pošto! 
 
Strošek posameznega tečaja:  
− 70 EUR (vključen DDV) za osebo iz obratovalnice, ki je 

član zbornice in ima poravnano članarino,  
− 115 EUR (vključen DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci strošek poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Na razpolago imamo le še nekaj mest, zato vas 
vabimo, da nam svoj interes sporočite najkasneje do 
15.3.2017!  
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   
 
 

 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA SEJMU MOS 2017! 
Na zbornici zbiramo interes za skupinski nastop naših članov na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS 2017), ki bo 
potekal od 12. do 17. septembra 2017 v Celju. 
K razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki potrebujete cca 1-2 m2 neto razstavne površine.  
OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, podest) pa krije vsak 
razstavljavec sam.  
Rok za prijavo interesa je 15.3.2017! Prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali  e-pošte 
ooz.sk.loka@siol.net  Skupinsko razstavljanje bomo organizirali le v primeru zadostnega števila interesentov.  
 
 

POSKUSNA UVEDBA VAJENIŠTVA   
 
V šolskem letu 2017/2018 se bo v Sloveniji pričelo s poskusnim uvajanjem vajeništva v šestih regijah, na šestih šolah, na štirih 
izobraževalnih programih. Med njimi bo tudi Šolski center Škofja Loka s programom oblikovalec kovin-orodjar.  
Namen poskusnega uvajanja vajeništva je preveriti ustreznost zakonske ureditve, ki jo prinaša predlog Zakona o vajeništvu (v 
fazi sprejemanja),  s pomočjo neposrednega izvajanja vajeniške oblike  izobraževanja za izbrane poklice. S poskusom se želi   
ugotoviti, kje in na kakšen način je potrebno vpeljati izboljšave, da bodo zmanjšane  razlike med pričakovanimi in doseženimi 
znanji in spretnostmi dijakov srednjih poklicnih šol.   
Vajeniška oblika izobraževanja prinaša v slovenski prostor možnost, da delodajalci sami izberejo svoje bodoče sodelavce, s 
katerimi podpišejo posebno vajeniško pogodbo. Vajenec ima status dijaka, kar pomeni, da vajenca ni potrebno zaposliti.   Na 
podlagi vajeniške  pogodbe se vajenec vpiše v enega od programov, navedenega v zgornji tabeli. Delodajalec aktivno sodeluje 
pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene.  
Vabimo vse  zainteresirane delodajalce, da nam sporočijo svoj interes za izobraževanje vajencev!  
Dodatne informacije nudi OZS, Mitja Korunovski, tel. 04 58 30 500, mitja.korunovski@ozs.si. 
 

 
VAS ZANIMA….  
 

….kaj potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti v tujini? 
Vsi, 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 nudimo pripravo vloge za opravljanje storitve v tujini ter poskrbimo za prevod 

in sodno overitev dokumentov! Storitev nudimo članom 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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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – NAVODILA ZA VARNO DELO V 
PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH 
 
Navodila za varno delo so kratek povzetek ocene tveganja glede nevarnosti in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu. Zaradi sledljivosti dokumentov mora biti v navodilih za varno delo navedeno, za katero 
delovno mesto ali skupino delovnih mest so izdelana. Sestavljena naj bodo na listu A4 formata. Vsebujejo 
pa naj 5 poglavij: 

  
1. POGLAVJE: NEVARNOSTI NA DELOVNEM MESTU 
V tem poglavju naj bodo navedene vse nevarnosti, ki bi lahko na  privedle do poškodb pri delu ali okvar zdravja delavcev. Zelo 
pomembno, da resnično znamo prepoznati vse nevarnosti oziroma tveganja in da jih tudi zapišemo. 
 
2. POGLAVJE: VARNOSTNI UKREPI, KI PREPREČUJEJO NASTANEK POŠKODB IN UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME 
V tem poglavju naj bodo navedeni varnostni ukrepi s katerimi zaradi zgoraj navedenih nevarnosti preprečujemo nastanek 
poškodb pri delu. Poleg tega pa mora biti navedena še vrsta osebne varovalne opreme, ki jo delavec mora uporabljati pri 
posamezni vrsti dela. 
 
3. POGLAVJE: UKREPANJE V PRIMERU NASTANKA POŠKODBE PRI DELU IN NUDENJE PRVE POMOČI 
V tem poglavju kratko opišemo ukrepanje v primeru nastanka poškodbe pri delu, navedemo osebe, ki so usposobljene za 
nudenje prve pomoči ter telefonske številke najbližjega zdravstvenega doma in ambulante nujne medicinske pomoči.  
 
4. POGLAVJE: UKREPANJE V PRIMERU NASTANKA POŽARA 
V tem poglavju opišemo kakšen je postopek javljanja in ukrepanja v primeru nastanka požara. 
 
5. POGLAVJE: ODLAGANJE ODPADKOV 
V tem poglavju navedemo, v katere posode se odlagajo posamezne vrste odpadkov. 
 
Navodila za varno delo so  osnova za dobro izvedeno praktično usposabljanje in preverjanje znanja delavcev na delovnih 
mestih. 
Z dobro pripravljenimi navodili za varno delo in dobro izvedenim praktičnem usposabljanjem iz varnosti in zdravja pri delu na 
delovnem mestu lahko preprečimo večino poškodb pri delu. To pa pomeni, da delavci zelo dobro poznajo predvsem nevarnosti 
na delovnem mestu in varnostne ukrepe, ter da varnostne ukrepe upoštevajo tudi v praksi. 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 
 

 

NOV TOBAČNI ZAKON – NEKATERA DOLOČILA VELJAJO ŽE OD 11.3.2017!   
 
V Uradnem listu  RS 9/2017 z dne 
24.2.2017 je objavljen nov Zakon o 
omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov, ki ga najdete na 
povezavi. 
 
Veljati začne 15 dan po objavi v 

Uradnem listu - to je 11.3.2017. 
 
V novem Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 
2017), je upoštevanih veliko pripomb OZS, ki je nekaterim 
predlaganim spremembam ostro nasprotovala. Tako med 
drugim ne bo visokih stroškov zaradi licenc za prodajo 
tobačnih izdelkov, ki bi obrtnike in podjetnike dodatno 
obremenili za najmanj 200 EUR na leto na prodajno mesto. 
 
Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se 
po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: 
elektronske cigarete in elektronske cigarete brez 
nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne 
izdelke. Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali 
stavek, ki je definiral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek 
»Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.« 
Zakon dopolnjuje definicije za pojme zaprt prostor, 
streha, stena, dodane so tudi obrazložitve, ki so bile 

dodane z namenom boljšega razumevanja zakona 
in, kar je najbolj pomembno, da se zadev v povezavi 
s terasami in vrtovi ne zaostruje. 
 
Pripomb glede kadilnic niso upoštevali v celoti. Vsem, ki 
imajo kadilnice priporočamo, da do 11. marca na vidnem 
mestu obesijo obvestilo, da je v kadilnico 
prepovedano vnašanje hrane in pijače, kar na novo 
določa zakon (do sedaj je bilo prepovedano uživanje 
hrane in pijače). Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo 
pijačo in hrano v kadilnice (125 evrov). Od 11. marca že 
velja prepoved posrednega oglaševanja tobaka, 
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s tobačnimi 
znamkami, logotipi in podobnimi barvami, zato morajo 
gostinci in trgovci že takoj umakniti vse pepelnike in 
podobne izdelke z logotipi in tobačnimi znamkami! 
 
Če na kratko povzamemo:  
− Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih 

se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: 
elektronske cigarete in elektronske cigarete brez 
nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne 
izdelke. 

− Vsem, ki imajo kadilnice, priporočamo, da do 11. marca 
na vidnem mestu obesijo obvestilo, da je v kadilnico 
prepovedano vnašanje hrane in pijače, kar na novo 
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določa zakon (do sedaj je bilo prepovedano uživanje 
hrane in pijače).  

− Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v 
kadilnice (125 evrov).  

− Od 11. marca že velja prepoved posrednega 
oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih 
izdelkov s tobačnimi znamkami, logotipi in podobnimi 
barvami, zato morajo gostinci in trgovci že takoj 
umakniti vse pepelnike in podobne izdelke z logotipi in 
tobačnimi znamkami!  

− Dodatno je od 11. marca prepovedano kajenje oziroma 
uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih 
izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za 
njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, 
mlajših od 18 let. 

Prehodna obdobja: 
− Glede izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov in 

povezanih izdelkov, ki jih bo izdajalo ministrstvo velja 
prehodno obdobje. Informacijski sitem bo vzpostavljen 
do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in vloge 
naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat bodo 
znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovoljenja, 
ki bo veljajo 5 let (plačali se bodo stroški postopka in 
upravne takse). 

− V 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih in 
povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, 

da izdelke shranjujejo tako, da niso niti vidni niti 
dostopni. 

− V treh mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje 
tobaka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih 
izveskih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom 
starega tobačnega zakona. 

Več informacij najdete na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si! 
 
 
POZOR! POROČANJE O ODPADKIH DO 31.3.2016! 
 
Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe in 
opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem letu 
nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih 
odpadkov ali so v preteklem letu zaposlovali 10 ali več 
oseb ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali 
študente, dijake ipd.), so dolžni na Agencijo RS za okolje 
(ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto 
poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o 
odpadkih (Ur.l.RS 37/15 in 69/15).  
 
Za odpadna olja pa ste dolžni poročati v vsakem 
primeru, ne glede na nastale količine. 
  

 
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 2015 

  
  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 
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.  
 
OBVESTILA SEKCIJAM 
 
ZA GRADBENIKE 
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS 
bo letošnje strokovno srečanje organizirala v Ljubljani. 
Srečanje bo v petek, 10. marca 2017 od 8.30 ure dalje.  

V programu se bodo zvrstile vsebine, ki so tesno povezane z 
vašim vsakdanjim delom: na kaj paziti pri nakladanju, 
razkladanju in prevozu kamnitih ali cementnih bremen in kje 
prežijo največje nevarnosti, kaj zavarovati in zakaj, da 
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nesreča ne bo ogrozila vašega poslovanja, posebno 
pozornost pa so namenili vlogi kamna in betona v Plečnikovi 
arhitekturi, saj tudi v Sloveniji letos praznujemo Plečnikovo 
leto v čast njegovemu izjemnemu ustvarjalnemu opusu, v 
sklopu katerega se je mnogokrat posluževal izdelkov vaše 
obrti. Strokovno srečanje je vedno tudi priložnost za 
poglobitev znanja in navezave novih poslovnih stikov ob 
prijetnem druženju. 
Več o vsebinah najdete na naši spletni strani. 
 
ZA PREVOZNIKE 
 
1.  PREVOZI V AVSTRIJO 
Še vedno nimamo uradnih pojasnil v zvezi z opravljanjem 
prevozov v Avstrijo, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se 
pripravljala nova zakonodaja, ki naj bi odpravila nekatere 
nesporazume in pomanjkljivosti trenutno veljavne 
zakonodajne ureditve. Vse člane Sekcije avtoprevoznikov o 
dogajanju redno seznanjamo preko e-pošte neposredno s 
strani OZS ali naše območne zbornice. V kolikor obvestil ne 
prejemate, nam to sporočite!  
 
2. PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O PREVOZIH V 
CESTNEM PROMETU 
Na spletni strani smo našli predlog sprememb Zakona o 
prevozih v cestnem prometu: 
− V zakon se dodaja obvezo, da mora imetnik licence 

zaposliti vse voznike vozil s katerimi opravlja 
prevoze v cestnem prometu (velja tako za prevoz 
blaga, kot tudi za prevoz potnikov). 

− Širi se nabor obveznih dokumentov, ki jih morajo 
imeti v vozilu vozniki domači in tuji  imetniki licenc: 
pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, 
dokazili o nakazilu plač in plačanih prispevkih za zadnje 

tri mesece (to pomeni, da prevoznik ne bi več mogel 
koristiti ostalih oblik zaposlovanja npr. kratkotrajno delo 
družinskega člana, občasno oz. začasno delo 
upokojenca, ..). 

− Podana je zahteva za obvezno vgradnjo tahografa 
v vsa dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3 
m ali več in vsa vozila katerih največja NDM ne presega 
3,5 t in so zasnovana in izdelana za prevoz več kot 1+6 
potnikov in zahteva, da se za te voznike uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja delovni čas in obvezne počitke 
mobilnih delavcev. 

OZS je navedenemu predlogu sprememb zakona že 
nasprotovala! 
 
 
ZA SLIKOPLESKARJE, GRADBINCE, AVTOLIČARJE…. 
 
Vsaki dve leti se organizira specializiran sejem za 
slikopleskarje. Letos je to Coatings show 2017 v 
nemškem mestu Nürnberg. Tam bo mogoče videti 
trende in tehnologije v proizvodnji barv in lakov ter 
gradnje. Sejem bo potekal od 4.-6. aprila 2017.  
Na sekciji slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev so se 
odločili, da skupaj s turistično agencijo ABCTOUR d.o.o. 
organizirajo avtobusni ogled tega sejma.  Sekcija na ogled 
sejma vabi tudi vse ostale zainteresirane obrtnike in 
podjetnike! 
 
Na sejmu bo mogoče videti inovacije na področju barv, 
lakov, pa vpliv nanodelcev na proizvodnjo barv, pigmente, 
aditive ter seveda različno opremo in orodje za nanašanje. 
Več o sejmu ter program in ceno najdete na naši 
spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si)! 

 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik 
podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na 
računu za članarino za tekoči mesec je spodaj naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh 
računov, prosimo, da nas pokličete in ponovno vam jih bomo poslali.   
 
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 znaša 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 najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec.                
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR   
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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) -FEBRUAR  2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

 
 
 

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 - FEBR UAR 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*
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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 

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. 
• Alples prodaja poslovne prostore v Železnikih. Celoten popis prostorov objavljamo na naši spletni strani. Informacije in 

ogled prostorov: Alples d.d., Brane Bertoncelj – 031-613-272, brane. bertoncelj@alples.si 
• 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). 

 
DELOVNI INŠPEKTORJI BODO ŠE NAPREJ POZORNO PREVERJALI IZPLAČILA REGRESA, FINANČNI PA DAVČNE 
UTAJE (Data d.o.o., Dominika Ahačič) 
 
Vas zanima, kje bodo inšpektorji v letu 2017 najpogosteje opravljali nadzore in na kaj bodo najbolj pozorni? Vlada je vsem 
inšpektorjem - delovnim, finančnim, davčnim, tržnim, meroslovnim, infrastrukturnim, kmetijskim, itd. - napisala strateške 
usmeritve in prioritete.  
 
Tu so ključni poudarki: 

• Inšpektorat RS za delo (IRSD) bo posebno pozornost v inšpekcijskem nadzoru namenjal tistim področjem, ki se 
skozi prijave in ugotovljene kršitve kažejo kot najbolj tvegana. Zato bodo še vedno najbolj pozorni na izplačilo regresa 
za letni dopust in na zamude pri izplačilu plač. Napovedali so tudi poostreno nadziranje delovnega časa, zagotavljanja 
počitkov in odmorov delavcev. Še vedno bodo aktivno spremljali opravljanje dela delavcev v različnih oblikah zunaj 
delovnega razmerja (tj. delo po civilnopravnih pogodbah ob zaznanih elementih delovnega razmerja) in kakovost 
opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Pozorni bodo tudi na: zagotavljanje dostojnega delovnega 
okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih; spoštovanje pravic napotenih delavcev 
(začenja se namreč kampanja na ravni celotne EU); izvajanje socialnovarstvenih nalog. 

• Inšpektorji Finančne uprave RS bodo tudi v letu 2017 usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in 
carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Glede na razpoložljive kadrovske vire 
načrtujejo več kot 7.000 nadzorov.  V boju zoper sivo ekonomijo bo FURS zanimalo delo in zaposlovanje na črno, 
preverjali bodo tudi, ali pri gotovinskem poslovanju izdajate vse račune. Pozorni bodo tudi na davčne obračune na 
področju DDV, na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in davka od dohodkov pravnih 
oseb. 

• Zaradi vse večje prisotnosti mednarodnih družb in njihovih naložb, obstaja tveganje, da se ustvarjeni dobički prenašajo 
iz države. Zato bodo veliko pozornost namenili nadzoru transfernih cen, torej poslovanju med povezanimi osebami, in 
nadzoru pri novo registriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe. 

• Aktivni bodo tudi na področju iger na srečo. Preverjali bodo, ali je prirejanje iger odgovorno, nadzirali pranje denarja, 
goljufije in druge vrste kaznivih dejanj, povezanih z igrami na srečo. 

• Tržni inšpektorji napovedujejo nadzore na področjih, kot so: nadzor čezmejnega opravljanja obrtnih dejavnosti, 
nadzor davčnega potrjevanja računov, nadzor nastanitev, nadzor čezmejnega opravljanja obrtnih dejavnosti, nadzor 
označevanja izdelkov in cen, nadzor prodaje na stojnicah in sejemske prodaje, nadzor prodaje prek spleta, … 


