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TOP 2018 – Teden 
obrti in podjetništva 
na Loškem 

Strokovna ekskurzija 
v Bratislavo in na 
Dunaj  

Obveznosti 

3 4 6 

 
POZOR! PONOVO OBVESTILO O SPREMEMBI PRI OBVEŠČANJU ČLANOV OOZ ŠKOFJA LOKA! 
 
Skupščina OOZ Škofja Loka je na svoji 5. seji 22. 3. 2018 sprejela sklep, da se za obveščanje članov o dogodkih in aktivnostih 
zbornice z glasilom Informator uporablja v čim večjem obsegu elektronska pošta. Tako bomo od 1. 5. 2018 glasilo Informator 
pošiljali po navadni pošti le tistim članom, ki bodo to izrecno želeli. 
 
Vabimo vas, da nam čim prej oz. najkasneje do 15. 5.  na naslov ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200 sporočite: 
1. naslov svoje e-pošte, v kolikor vašega podatka še nimamo v bazi oz. naših obvestil doslej še niste prejemali  
oziroma 
2. nam sporočite, če želite glasilo prejemati po navadni pošti. 
 
 
 
 
OKVIRNI TERMINI DOGODKOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA:  

 
 
Spremljajte aktualne novice s področja obrti in podjetništva na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in na valovih 
Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri v okviru oddaje Obrtno-podjetniški utrip. 
 
 

termin termin tema
sobota 12.5.2018 10.00 Seminar: Kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
sreda 16.5.2018 17.00 Seminar: Kako se pripraviti na novosti na področju varstva osebnih podatkov
sobota 19.5.2018 9.00 Seminar: Usposabljenje za voznike po programu za leto 2018

19.-25.5.2018 12. Teden obrti in podjetništva na Loškem - TOP 2018
sobota 19.5.2018 9.00 Pohod obrtnikov in podjetnikov (Hotavlje)
ponedeljek 21.5.2018 19.00 TOP pogovorni večer: Podjetniška miselnost malo drugače 
sreda 23.5.2018 18.00 Otvoritev razstave izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka in podelitev nagrad OOZ Škofja Loka
petek 25.5.2018 17.00 Ogled pametne tovarne Polycom d.o.o. 
sreda 30.5.2018 8.00 Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov: Ksevt, Žiče in fontana piva
petek-sobota 14.-15.9.2018 Strokovna ekskurzija: Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj
torek 18.9.2018 9.00-16.00 Seminar: Delovno pravo za računovodje
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: KAKO Z ZDRAVO 
HRANO STOPITI ODVEČNE 
KILOGRAME (sobota, 12. maj, 
ob 10. uri) 
 
V sklopu delavnic, katerih skupen 

slogan je »Skrb za zdravje – temelj podjetniškega uspeha!«, 
vabimo na 2. delavnico: Zdravo hujšanje - kako z 
zdravo hrano stopiti odvečne kilograme.  
 
Čas in kraj delavnice: 
sobota, 12. 5. 2018, od 10. – 12. ure v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Izvedeli boste: 
− Kako kombinirati hrano, da se aktivira hujšanje med 

spanjem 
− Kaj je glikemični indeks in kaj je načelo srednjega 

glikemičnega indeksa (jeste lahko vse, pomembne so 
kombinacije) 

− Kako pripravljati zdrave obroke kljub pomanjkanju časa 
− Kako kombinirati hrano, ko že imamo sladkorno bolezen 
− Kam se nabira maščoba in kaj to pomeni 
− Hormonski izzivi skozi obdobja – Ko imajo hormoni žur 
 
Delavnico bo vodila: 
Minka Gantar, raziskovalka življenja in vsega, kar je 
povezano z življenjem, predvsem pa z zdravjem človeka. Na 
človeško telo gleda celostno, ker nismo samo telo. Na nas 
vplivajo tako čustva, kot misli, okolje, kjer smo odraščali, 
podzavestni programi, dediščina družine… Svoje znanje 
podaja na  enostaven način, ki je razumljiv vsem. Ljudi 
spodbuja, da začnejo popotovanje do osebne sreče in 
zdravja ter da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje v 
svoje roke. Prepričana je, da si lahko v večji meri pomagamo 
sami – ko imamo dovolj znanja. Združila je mnoga znanja ter 
jih sklenila v knjigo Ko imajo hormoni žur. 
 
Kotizacija: 
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 10 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 10. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
 
 
Seminar: KAKO SE PRIPRAVITI NA NOVOSTI NA 
PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV (sreda, 
16. maj, ob 17. uri) 
 
Za varstvo osebnih podatkov bodo 25. maja 2018 začela 
veljati nova pravila. Tako boste morali imeti v svojem 
podjetju usklajeno poslovanje z določili Splošne uredbe o 
varstvu osebnih podatkov. Noben samostojni podjetnik, 
obrtnik, kadrovnik, tržnik, informatik,…, ki kakorkoli zbira, 
uporablja oz. obdeluje osebne podatke posameznikov (npr. 
o kupcih, uporabnikih, zaposlenih delavcih,…) področja 
varstva osebnih podatkov ne bi smel več ignorirati. 

Če želite izvedeti več in se dobro pripraviti na uveljavitev 
GDPR, vas vabimo na praktični seminar, kjer boste izvedeli, 
kako se pripraviti na izvajanje določil zakonodaje s področja 
varstva osebnih podatkov. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 16. 5. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča 
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka 

 
Program: 
− Kaj je GDPR in kaj se dogaja z implementacijo uredbe? 
− Kaj so osebni podatki? 
− Koga se uredba zadeva? 
− Kakšne do dolžnosti upravljalcev? 
− Kakšne pravice ima posameznik? 
− Kakšne dokumentacijo / evidence mora podjetnik voditi 

(privolitve strank, odjave)? 
− Kdo mora imeti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, 

kdo je lahko pooblaščena oseba? 
− Varstvo osebnih podatkov zaposlenih - od postopka 

zaposlovanja do prenehanja delovnega razmerja in 
naprej. 

− Obvezne evidence o delavcih. 
− Meje zasebnosti na delovnem mestu in dopusten nadzor 

nad zaposlenimi (biometrija, videonadzor, nadzor 
uporaba interneta, e-pošte. 

− Osebni podatki in splet: piškotki, socialna omrežja. 
− Kako je z varstvom osebnih podatkov zaposlenih / na 

delovnem mestu? 
− Ali boste morali imenovati pooblaščeno osebo za varstvo 

osebnih podatkov in kdo je to? 
− Kdaj so potrebne Ocene učinkov? 
− Kako postopati v primeru varnostnega incidenta? 
− Kako ukrepati v primeru inšpekcijskega pregleda 

Informacijskega pooblaščenca? 
− Primeri kršitev in nepravilnosti iz prakse in priporočila za 

ureditev tega področja 
 
Predavatelj:  
Jaka Repanšek, spec., MBA, je ustanovitelj svetovalne 
družbe RePublis. V medijskih, visoko-tehnoloških in 
internetnih podjetjih deluje že od leta 1996. Diplomiral je na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični 
podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na Univerzi 
v Cambridgeu ter na Pravni fakulteti v Ljubljani ter zaključil 
tudi dve-letni podiplomski študij MBA na University of Kansas 
v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in 
mednarodnih strokovnih združenj, vodja komisije za 
digitalno okolje in regulativo Slovenske digitalne koalicije ter 
predavatelj na številnih konferencah in seminarjih v Sloveniji 
in tujini. 
 
Seminar je namenjen: samostojnim podjetnikom, 
manjšim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom, ki 
uporabljajo osebne podatke ali nudijo storitve povezane z 
obdelavo osebnih podatkov (IT podjetja, računovodski 
servisi, oglaševalci, kadrovniki ipd.). 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
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− 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 100 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 14. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
 
  
Delavnica: ZAŠČITA LESA Z IZDELKI PODJETJA 
SILVAPRODUKT d.o.o. (petek, 25. maj, ob 17. uri) 
 
Sekcija lesarjev v sodelovanju s podjetjem Silvaprodukt 
d.o.o. in Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka organizira 
izobraževalno delavnico na temo zaščite lesa. 
 
Čas in kraj delavnice: 
petek, 25. 5. 2018, ob 17.00 uri, Srednja šola za lesarstvo 
Škofja Loka, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka. 
 
Program: 
1. Teoretični del: 
− kratek pregled relevantnih EU SIST standardov s 

področja zaščite lesa (razredi uporabe, razredi 
odpornosti, konstrukcijska zaščita lesa, odločitev o 
(ne)nujnosti dodatne (globinske) zaščite lesa); 

− izbira primernega postopka globinske zaščite lesa 
(biocidna zaščita lesa, nebiocidna zaščita lesa – primer: 
termična modifikacija); 

− kontrola kvalitete izvedene zaščite; 
− dodatna površinska zaščita lesa (kot opcija zaščite pred 

sivenjem/staranjem površine lesa in ne kot zaščita pred 
škodljivci). 

2. Praktični del:  
− prikaz različno učinkovitih metod vnašanja zaščitnih 

pripravkov glede na razred uporabe; 

− prikaz obdelave termično modificiranega lesa (razrez, 
skobljanje, brušenje v primerjavi z navadnim lesom); 

− prikaz nanašanja zaščitne emulzije voska; 
− poskusno delo udeležencev; 
− vprašanja in odgovori.  
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce. 
Rok za prijavo: 18. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (sobota, 19. 
maj, ob 9. uri) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije 
oz. kode Evropske unije. V letošnjem letu bomo organizirali 
dve usposabljanji po programu za leto 2018 v 
sodelovanju z OZS, in sicer: 
− v soboto, 19. maja, s pričetkom ob 9. uri in 
− v soboto, 17. novembra, s pričetkom ob 9. uri. 
 
Kotizacija: 
− 21 EUR za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino 

in pri njih zaposlene delavce, 
− 21 EUR za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških 

zbornic in pri njih zaposlene delavce ob pogoju plačane 
članarine, 

− 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Rok za prijavo: 14. 5. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest.  
V primeru prevelikega števila prijavljenih, bomo 
usposabljanje organizirali v dveh skupinah, o čemer bomo 
vse prijavljene pravočasno obvestili. 
 

 
 
Prijave in dodatne informacije: 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).  
 
Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/. 
  
  
 

12. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM 
(19. – 25. maj 2018) 

 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora d.o.o. in ob finančni 
podpori občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki, v času od 19. - 
25.  maja 2018 ponovno pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo zvrstili v 
okviru že 12. Tedna obrti in podjetništva na Loškem TOP 2018.  
 

TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
sobota, 19.5. 2018, Hotavlje  
 
PROGRAM:  
Zbrali se bomo ob 9. uri na parkirišču podjetja Marmor Hotavlje, kjer bo za dober začetek poskrbljeno s kavo, čajem in 
aperitivom. 
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V podjetju Marmor Hotavlje si bomo najprej ogledali podzemno pridobivanje  znamenitega »hotaveljskega marmorja«, sledi pa 
še predstavitev podjetja samega, njihove tehnologije ter nekaj tehnološko najzahtevnejših projektov, ki so jih izvedli po celem 
svetu.  
Zgodovina pridobivanja kamna na Hotavljah sega daleč nazaj v leto 1721. Iz takratnega obdobja izhajajo označeni izdelki iz 
hotaveljčana, ki so bili vgrajeni v zvoniku cerkve v Čabračah. Kamen s Hotavelj je bil visoko cenjen tudi s strani arhitekta Jožeta 
Plečnika in je krasil veliko znanih slovenskih objektov. Leta 1948 so štirje takratni delavci ustanovili podjetje Marmor Hotavlje, ki 
se je skozi čas razvijalo in raslo do današnjega obsega. V letu 2011 je gospodarska kriza in zlom gradbenega sektorja pustila velik 
pečat in zaznamovala podjetje z bojem za obstanek. Zaradi nastale situacije so se uspešno preusmerili na tuje trge, na segment 
luksuznih jaht, elitnih hotelov, privatnih vil in rezidenc ter butičnega pisarniškega pohištva za ameriške dobavitelje. 
Danes ima podjetje cca 150 zaposlenih in je vodilno kamnoseško podjetje doma in  med najboljšimi v svetu. 
 
Od tu se bomo peš odpravili čez majhno vas Srednje Brdo, ki leži na nadmorski višini 500 metrov in ponuja prelep razgled na 
Blegoš. Na začetku vasi stoji kapelica, katero je zgradil sedaj že pokojni Anton Klemenčič. Vas delimo v dva dela: desna stran je 
znana po večjih kmetijah in leva po manjših, včasih so jo imenovali Košenije in jo nekateri tako imenujejo še sedaj. 
 
Cilj pohoda je Kopačnica, kjer bo Pr' Topličarju sledilo druženje ob hrani in pijači. 
Vas Kopačnica je bila prvič omenjena v zapisih že okoli leta 1290. V 18. in 19. stoletju, so na začetku vasi že obratovale toplice, 
le-te je upravljala Freisinška posest. V toplem vrelcu je priložnost za razvoj turizma in obogatitev turistične ponudbe. Topli vrelec 
ima stalno temperaturo 23,4 C°, vsebuje pa tudi žveplene in druge snovi, ki so že v daljni preteklosti veljale za zdravilne. O 
zdravilni moči vode je že leta 1855 pisalo v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Francoski zdravnik Baltazar Hacquet, ki je deloval 
v Idriji, je povedal, da »… so te toplice prav dobre za kožne spušaje (lišaje itd.), in skušnja je učila, da v tisti mertudnosti in 
treseliki, ki jo nareja živo srebro v človeških udih, imajo posebno moč te toplice, v kterih so se bolni delavci iz Idrije radi kopali, 
ko so še rudo živega srebra v retortah topili in potem zlo bolehali.« 
  
Po zaključku bo na voljo prevoz do izhodiščne točke. Skupno bo približno 1,5 ure nezahtevne hoje po asfaltnih, gozdnih in 
travniških poteh. Pri izbiri obutve upoštevajte dejstvo, da je v kamnolomu lahko blato, seveda pa naj bo primerna tudi za hojo. 
V kolikor bodo z vami otroci, lahko s seboj prinesejo žogo ali loparje, saj bo dovolj prostora za igro. 
  
V primeru slabega vremena bo prav tako izveden ogled podjetja Marmor Hotavlje, zbirno mesto in zaključno 
druženje pa bo potekalo v gasilskem domu na Hotavljah. 
  
Kotizacija: 10 EUR na osebo. V to ceno je vključena dobrodošlica na mestu zbirališča, obrok hrane in pijače ter nezgodno 
zavarovanje. Za otroke, ki ne bodo zaužili samostojnega obroka in pijače na pikniku, ni kotizacije.  
Kotizacijo poravnate na dan pohoda na zbirnem mestu! 
 
Rok za prijavo: 17.5.2018! 
 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, tel: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si 
 

 
TOP pogovorni večer: PODJETNIŠKA MISELNOST MALO DRUGAČE 
ponedeljek, 21.5.2018, ob 19.00 uri, Galerija F. Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka 
 
GOSTJE VEČERA: 
− Škofjeločanka mag. Sara Oblak Speicher je mama, žena, podjetnica, avtorica in nekdanja športnica, ki jo je košarka pred 

14-imi leti iz domače Škofje Loke pripeljala v New York, kjer živi še danes. Kot coachinja za miselnost, poslovna strateginja 
in mentorica pomaga podjetnicam in podjetnikom definirati nove možnosti, zarisati nove načrte in jih podpreti pri njihovi 
uresničitvi. Združuje namreč praktičnost, psihologijo in intuicijo, kar omogoča strankam, da preidejo iz vsakodnevnega garanja 
do več dobička, več časa, več sproščenosti, višjega namena in več zadovoljstva. Pri svojem delu črpa iz več kot 20-letnih 
izkušenj prebijanja vzorcev in premagovanja izzivov, kot so pomanjkanje samozaupanja, jezikovne prepreke, kulturne razlike, 
brezposelnost, poporodna depresija, pregorelost in sindrom majhnosti. V tem je našla pogum, da sledi srcu in odločnost, da 
pretvori ideje v realnost.  

− Miha Podgornik je biatlonski trener, ultramaratonec, ekstremni športnik, udeleženec ekstremnih ekspedicij ... človek brez 
meja. Leta 2016 je skupaj s prijateljem hrvaškim smučarjem Ivico Kostelićem na smučeh prečkal Islandijo, aprila 2017 pa sta 
se podala še na 550 km dolgo pot preko Grenlandije. Prihaja iz podjetniške družine, njegova pokojna mama je bila znana 
vrtnarka in tudi ultramaratonka Ruth Podgornik Reš. 

− Ste vedeli, da oddaja Ambienti nastaja v Škofji Loki? Mateja in Domen Košir, mati in sin, sta urednica in režiser TV oddaje 
Ambienti. Posnela sta pilotsko oddajo, jo pokazala na RTV Slovenija in tako so začeli. Mateja je pustila službo na revijah in 
odprla podjetje Matador produkcija, video produkcija d.o.o. Do danes so posneli že več kot 180 objektov in jih predvajali v 
55-ih oddajah. Vsako oddajo si ogleda do 200.000 gledalcev, 24 oddaj (prvo in drugo sezono) so odkupili v Srbiji. Njihove 
posnetke so predvajali tudi portali Lonely Planet, Trevel News, Inhabitat, Avantagard. Ustvarili so tudi portal 
www.tvambienti.si, ki je postal vodilni portal za gradnjo, obnovo in opremljanje v Sloveniji. Lani so imeli 1.300.000 ogledov. 
Sočasno so začeli še snemati reklame za oglaševalce in pokrivati prireditve. 

− Pogovorni večer bo vodila Monika Tavčar. 
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FOTOGRAFSKA RAZSTAVA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
21.5.-3.6.2018, Sokolski dom, Mestni trg 16-17, Škofja Loka  
 

POZIV ČLANOM OOZ ŠKOFJA LOKA ZA SODELOVANJE! 
 
OOZ Škofja Loka organizira fotografsko razstavo v sklopu Tedna obrti in podjetništva na Loškem - TOP 2018. Razstava bo 
postavljena od 21. maja 2018 v Sokolskem domu v Škofji Loki.  Vse obrtnike in podjetnike ter upokojene člane OOZ Škofja Loka 
vabimo, da na e-naslov: fotonatecajtop@gmail.com pošljete svoje fotografije na prosto temo oz. fotografije, za katere menite, da 
so vam najljubše oz. predstavljajo dokumentarno in umetniško vrednost. Fotografije so lahko posnete s fotoaparati in mobilnimi 
telefoni.  
Pošljite jih v originalni ali čim večji resoluciji na fotonatecajtop@gmail.com, najkasneje do srede, 16. maja. Ne 
pozabite navesti naslova fotografije! 
Izbor fotografij za razstavo  v formatu 20x30 cm bodo naredili člani odbora za pripravo razstave pri OOZ Škofja Loka, ki bodo 
razstavo tudi postavili.  
Več informacij dobite na fotonatecajtop@gmail.com.  
 

 
SVETOVANJE ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE: GREMO MI NA SVOJE! 
torek, 22.5.2018, ob 17.00 uri, Inkubator in coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
VSEBINA: 
− Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo na Loškem. 
− Izbira organizacijske oblike podjetja (s.p. ali d.o.o.) ter izbira imena, sedeža in dejavnosti podjetja. 
− Pogoji za opravljanje dejavnosti, postopek registracije podjetja in možnosti pridobitve finančnih sredstev. 
− Aktualne novosti v letu 2017. 
 
Svetovali bosta: Julija Primožič (OOZ Škofja Loka) in Jerneja Lotrič Klemenčič (Razvojna agencija Sora). 
 
 
RAZSTAVA IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA S PODELITVIJO NAGRAD OOZ 
ŠKOFJA LOKA 
sreda, 23.5.2018, Sokolski dom, Mestni trg 16-17, Škofja Loka  
 
PROGRAM: 
− ob 18.00 uri – otvoritev razstave 
− ob 18.30 uri – podelitev nagrad OOZ Škofja Loka  
Ogled razstave možen do 3.6.2018. 
 
 
Dan odprtih vrat: KREATIVNI CENTER MIZARNICA ŽIRI 
četrtek, 24.5.2018, ob 18.00 uri, Kreativni center Mizarnica, Loška cesta 70, Žiri          
                                                  
DOBIMO SE V COWORKING CENTRU LOKOMOTIVA ŠKOFJA LOKA 
četrtek, 24.5.2018, ob 19.30 uri, Lokomotiva, inkubator in Coworking center, Mestni trg 38, Škofja Loka 
 
 
OGLED PAMETNE TOVARNE POLYCOM D.O.O. 
petek, 25.5.2018, ob 17.00 uri, Polycom d.o.o., Dobje 10, Poljane 
 
VSEBINA: 
− Predstavitev in ogled podjetja Polycom d.o.o, uspešnega družinskega podjetja, ki nudi storitve predelave plastičnih mas in 

izdelave zahtevnih orodij za brizganje. Podjetje izdeluje tehnično zahtevne izdelke in izvaja montažo sklopov za avtomobilsko 
industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno nego. V letošnjem letu je 
podjetje odprlo novo tovarno, opremljeno z najsodobnejšimi stroji in opremo, obiskovalcem pa bo vodstvo podjetja predstavilo 
svojo uspešno podjetniško zgodbo. 

 
DODATNE INFORMACIJE IN OBVEZNE PRIJAVE NA DOGODKE:  
OOZ Škofja Loka, tel: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si 
Razvojna agencija Sora d.o.o., tel: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si, www.ra-sora.si 
 
STROŠEK UDELEŽBE: 
Udeležba na vseh dogodkih (razen pohoda) je za vse udeležence BREZPLAČNA! 
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Strokovna ekskurzija: OGLED TOVARNE VOLKSWAGEN V BRATISLAVI IN DUNAJ (14.-15. 
september) – Na voljo prosta mesta!!! 
 
Na pobudo članov sekcij, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira strokovno ekskurzijo, v sklopu 
katere si bomo ogledali tudi del proizvodnje avtomobilov znamk Volkswagen, Škoda, Seat, Audi in Porche v Bratislavi.  
 
PROGRAM: 
1. dan: petek, 14. september: 
odhod v jutranjih urah, prilagojen glede na ure ogledov v tovarni. Vožnja mimo Maribora, Gradca in Dunaja do Bratislave, kjer si 
bomo ogledali del proizvodnje. Sprehodili se bomo skozi tovarno, kjer bomo videli, kako v različnih fazah nastaja končna oblika 
karoserije avtomobila (program ogleda Product Compact, trajanje 120 min). Med ogledom nas bodo seznanili tudi s podatki, koliko 
denarja in energije vlagajo v razvoj, analize, izobraževanje zaposlenih in varovanje narave. 
Po ogledu se bomo odpeljali v središče Bratislave. Najprej se bomo odpravili na grajski grič od koder se odpirajo pogledi na staro 
mestno jedro, mogočno reko Donavo in njene mostove ter na predmestja, katera je močno zaznamovala socialistična arhitektura. 
Nato se bomo podali v staro mestno jedro, katerega zaznamujejo Michaelova vrata, gotska katedrala sv. Martina, kjer so določen 
čas kronali kralje, nadškofovska palača, frančiškanska cerkev ter številne meščanske hiše. Sledi vožnja v hotel, namestitev, večerja 
in prenočitev.  
2. dan: sobota, 15. september: 
Po zajtrku se bomo odpeljali na Dunaj. Ljubitelji arhitekture boste povsod na Dunaju našli stavbe in palače iz različnih obdobij. 
Na Dunaju ne smemo izpustiti »Ringa«, območja nekdanjega mestnega obzidja, okrog katerega so nanizane glavne znamenitosti 
»imperialnega Dunaja«: Hofburg, mogočna rezidenca cesarske družine Habsburg, univerza, državna opera, mestna hiša, državni 
parlament, sprehajalna ulica Kärntner Strasse, ki se končuje na trgu z mogočno Štefanovo cerkvijo. V nadaljevanju se bomo 
odpravili na ogled dunajskega tehniškega muzeja.  Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.  
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice in njihove družinske člane 128 EUR/osebo ter vključuje:  
- prevoz s turističnim avtobusom, 
- zunanje oglede po programu, 
- en polpenzion v hotelu *** v dvoposteljni sobi na območju Bratislave, 
- ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi,  delitev v več skupin,  
- vstopnino v tehniški muzej na Dunaju,  
- turistično vodenje, organizacijo in ddv. 
Možna doplačila: 
- enoposteljna soba: 25,00 EUR. 
Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo v višini 50 EUR/osebo po izstavljenem predračunu s strani OOZ Škofja Loka, 
preostanek udeleženci plačajo najkasneje 14 dni pred odhodom na osnovi izstavljenega računa.  
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest. 
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   
 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj 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 2019 

  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 



  

 
7 

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.  
 
 

AKTUALNO IZ OZS  
 
PRAVILNIK O POKLICNIH 
BOLEZNIH LAHKO OGROZI 
SLOVENSKA PODJETJA 
 
Obrtniki in podjetniki svarijo, da bi 

sprejetje Pravilnika o poklicnih boleznih lahko ogrozilo obstoj 
njihovih podjetij. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS) je zato ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc 
ponovno opozorila, da se delodajalske organizacije s 
pravilnikom v takšni obliki ne strinjajo in da se mora najprej 
urediti preostala področja v zdravstveni in pokojninski 
zakonodaji. 
 
Člani upravnega odbora OZS, obrtniki in podjetniki, so 
zgroženi, saj naj bi ministrica za zdravje želela pravilnik o 
poklicnih boleznih sprejeti še pred volitvami. Čemu in zakaj 
takšno hitenje, se sprašujejo obrtniki in podjetniki, ki menijo, 
da se ministrica očitno ne zaveda škodljivih posledic za 
gospodarstvo. Nov pravilnik o poklicnih boleznih 
namreč zajema tudi tiste bolezni, ki lahko nastanejo  
 
izven delovnega okolja. Delodajalci so prepričani, da jih 
želi država s tem pravilnikom še dodatno obremeniti. 
S sprejetjem neusklajenega pravilnika, ne da bi se 
predhodno sprejela in uredila preostala področja 
zdravstvene in pokojninske zakonodaje (predvsem Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), se lahko 
gospodarskim subjektom povzroči nepopravljiva škoda. V 
protestnem pismu ministrici so obrtniki in podjetniki ponovno 
opozorili, da sprejemamo pravilnik brez natančne simulacije 
postopkov ugotavljanja poklicnih bolezni in brez ocene 
finančnih posledic tako za javno zdravstveno blagajno kot 
tudi gospodarstvo. 
 
OZS razume težnjo po ureditvi področja, pričakuje pa tudi 
nadaljnje usklajevanje pri pripravi pravilnika, h kateremu so 
delodajalske organizacije že podale ustne in pisne pripombe, 
ki žal niso bile upoštevane. OZS pa želi jasno opozoriti, da 
sprejetje tega pravilnika v trenutni situaciji prinaša preveč 
pasti in tveganj. 
 
Soočenje političnih strank na 16. Forumu 
obrti in podjetništva 
 
Na letošnjem, že 16. Forumu obrti in podjetništva, bo 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije predstavila Program 
za razvoj malega gospodarstva. Na Forumu letos ne bo 
ministrov, ampak se bodo z obrtniki in podjetniki soočili 
prvaki političnih strank, ki bodo prihodnji mesec kandidirali 
na državnozborskih volitvah. 

 
Obrtnikom in podjetnikom je dovolj praznih obljub. Od 
političnih strank želijo slišati le tiste obljube, ki jih bodo 
realizirale in tudi zapisale v koalicijsko pogodbo. Kaj želi malo 
gospodarstvo in kaj jim bodo prvaki političnih strank 
obljubili? Odgovore bomo dobili na 16. Forumu, ki bo v 
petek, 11. maja 2018, ob 11. uri, v Hotelu Slovenija 
(kongresni center Portus) v Portorožu. 
 
Letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva so v obliki 
Programa za razvoj malega gospodarstva, dotikajo pa se pet 
ključnih področij: trg dela, zdravstveni sistem, davčni sistem, 
izobraževalni sistem, poslovno okolje – odprava 
administrativnih ovir.  
Program najdete na spletni strani 
http://www.ozs.si/Ozbornici/Predstavitev/Forumobrtiinpodj
etnistva/2018.aspx 
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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 700 izvodov 

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 za izplačila od 
1. 3. 2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR  (pozor! znesek se je 1. 4. 2018 zvišal!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR   
 
TABELE PRISPEVKOV 

 

 

60 % PP** 3,5 PP***

976,17 5.694,33

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp. 3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ 372,91 2.175,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.626,95

80 % PP** 3,5 PP***

1.301,56 5.694,33

1.626,95

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 201,74 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 115,19 503,95

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 316,93 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 82,78 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 85,38 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,90 30,18

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 175,06 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,30 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,30 5,69

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,60 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,82 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,78 3,42

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,60 11,39

Skupaj drugi prisp. 5,20 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ 497,19 2.175,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - APRIL 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca


