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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. 
 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: EMBALAŽA – N0VA 
OBVEZNOST ZA PODJETNIKE 
(četrtek, 29. marec, ob 10. 
uri) 
 

Nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
podjetnikom prinaša nove obveznosti. Tako imajo vsi 
podjetniki, podjetja, organizacije in posamezniki, ki imajo 
opraviti z embalažo na različne načine (npr. cvetličarji, 
slaščičarji, šivilje, čistilnice, mesnice, trgovine, zlatarji, urarji, 
kozmetiki, tiskarji, umetniki domače in umetnostne obrti, 
proizvajalci servisne embalaže, embalerji, distributerji,…) že 

v letu 2018 obveznost vzpostaviti ustrezne evidence 
ter v prihodnjem letu poročati o količini embalaže, 
čeprav imajo npr. samo nekaj kilogramov embalaže 
na leto.  
Ker je glede tega še veliko vprašanj, kot npr.:  
− Kdo se mora vpisati v posebno evidenco, ki jo vodi 

Agencija RS za okolje (Arso)? 
− Kdo mora poročati o embalaži, dani na trg? 
− Kaj se sploh šteje za embalažo in kaj ne? 
− … 
vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju in tako 
pridobite vse potrebne informacije. 

termin tema
16.3.2018 Strokovna ekskurzija gradbenikov: Ogled sejma MAWEV SHOW v Avstriji
18.3.2018 Strokovna ekskurzija frizerjev: Ogled sejma Cosmoprof v Bologni
29.3.2018 10.00 Seminar: Embalaža - nova obveznost za podjetnike
11.4.2018 17.00 Seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
12.-15.4.2018 Strokovna ekskurzija lesarjev: Srbija
13.4.2018 Strokovna ekskurzija kovinarjev
18.4.2018 17.00 Seminar: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih
12.5.2018 10.00 Seminar: Kako z zdravo hrano stopiti odvečne kilograme (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
16.5.2018 17.00 Seminar: Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov za podjetnike in obrtnike
19.5.2018 9.00 Seminar: Usposabljenje za voznike po programu za leto 2018
19.-25.5.2018 Teden obrti in podjetništva na Loškem
maj 2018 Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov
14.-15.9.2018 Strokovna ekskurzija avtoserviserjev in avtoprevoznikov: Ogled tovarne Volkswagen v Bratislavi in Dunaj
18.9.2018 9.00-16.00 Seminar: Delovno pravo za računovodje
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Čas in kraj seminarja: 
četrtek, 29. 3. 2018, ob 10.00 uri, Galerija Franceta Miheliča 
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka  
 

Program: 
− Izrazi: embalaža dana na trg in embalaža uvožena za 

lastno dejavnost;  
− prijava dejavnosti na ARSO;  
− vsebina poročanja;  
− kako pričeti z vzpostavitvijo evidenc embalaže;  
− novosti o plastičnih nosilnih vrečkah. 
 
Predavateljica: 
dr. Lucija Jukić Soršak iz Direktorata za okolje (Sektor za 
odpadke) na Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 27. 3. 2018 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
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).   
 
 

Seminar: PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN 
FINANCIRANJA TERORIZMA (sreda, 11. april, ob 
17. uri) 
 
Nov zakon o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma je podjetnike postavil v povsem 
nov položaj. Urad RS za preprečevanja pranja denarja je 
prejel inšpekcijska pooblastila, kar pomeni, da bo poleg 
finančnega tudi nefinančni sektor deležen kontrole in 
preverjanja iz naslova ustreznega izvajanja zakona. Če doslej 
zakonskih določil niste izvajali in vsebine zakona ne poznate, 
je skrajni čas, da to spremenite in v svoji družbi začnete 
dosledno izvajati zakonska določila. Tako se boste 
izognili zelo visokim denarnim kaznim, ki jih zakon 
predpisuje. Te segajo do 120 tisoč evrov oz. v določenih 
primerih celo do milijon evrov. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 11. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča 
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka  
 

Program: 
− Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma (ZPPDFT-1) in ostali predpisi. 
− Obvezni interni dokumenti. 
− Predstavitev obveznosti. 
− Vrste tveganj in njihovo odkrivanje. 
− Pregled stranke. 
− Sporočanje podatkov. 
− Odgovori na vprašanja udeležencev. 

Vsebina izobraževanja bo prilagojena predvsem 
računovodski dejavnosti! 
Podana bo na enostaven in razumljiv način in podkrepljena 
s primeri za lažje razumevanje. Vprašanja nam lahko 
posredujete že pred dogodkom po e-pošti. 
 
Predavatelj: 
Primož Perger, Poslovne storitve. 
 
Seminar je namenjen: samostojnim podjetnikom, 
manjšim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom iz 
nefinančnega sektorja (urarji, zlatarji, računovodski servisi, 
nepremičninski posredniki, zavarovalniški posredniki,….)  
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 9. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih mest! 
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).   
 
 
Seminar: NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE, 
POMEMBNE ZA IZVAJALCE DEL NA GRADBENIH 
OBJEKTIH (sreda, 18. april, ob 17. uri) 
 
V začetku novembra 2017 je bil sprejet paket treh zakonov 
(poleg gradbenega še zakon o urejanju prostora ter zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti). Zakonodajni trojček 
prinaša številne spremembe – od novih poti za pridobivanje 
gradbenega dovoljenja do novih pravil za pooblaščene 
arhitekte in inženirje in možnosti za legalizacijo,…. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 18. 4. 2018, ob 17.00 uri, Galerija Franceta Miheliča 
v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka  
 
Program: 
Na predstavitvi se bodo udeleženci seznanili s 
pomembnimi novostmi, ki jih 1.6.2018 za izvajalce 
del na gradbenih objektih prinaša nova gradbena 
zakonodaja.  
Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani Zakon o graditvi 
objektov se je po novem razdelil na dva nova zakona, 
gradbenega in posebnega - namenjenega opravljanju 
inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon 
ureja pogoje za graditev objektov, udeležence pri graditvi, 
bistvene zahteve za objekte, projektiranje, dovoljevanje, 
izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor 
in vsa druga vprašanja povezana z graditvijo objektov. 
 
Predavatelj: 
Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
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Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− brezplačna udeležba za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 16. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest! 
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).   
 
 
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/.  
 
 
STROKOVNE EKSKURZIJE SEKCIJ: 
 
GRADBENIKI, AVTOPREVOZNIKI: petek, 16. marec  
Ogled strokovnega sejma MAWEV SHOW v Avstriji  
(rok za prijavo: 14. 3. 2018!!!) 
 
FRIZERJI: nedelja, 18. marec  
Ogled strokovnega sejma COSMOPROF v Bologni  
(rok za prijavo: 14. 3. 2018!!!) 
 
LESARJI: četrtek, 12. april – nedelja, 15. april 
Strokovna ekskurzija v Srbijo in srečanje s stanovskimi kolegi 
v Beogradu  
(rok za prijavo: 20. 3. 2018) 
 
KOVINARJI: petek, 13. april 
program je v dogovarjanju, vabilo bodo prejeli člani sekcije 
po e-pošti 
(rok za prijavo: 9. 4. 2018) 
 

 
 

POZOR!!! NE NASEDAJTE PREVARAM!!! (mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS) 
 
V zadnjem času so ponovno bolj aktivni raznovrstni ponudniki brezplačnih storitev/oglaševanj, njihove 
tarče pa obrtniki in podjetniki. Ne nasedajte ponudbam, ki vam obljubljajo brezplačne storitve, ker sami 
dobro veste, da danes ni nič več zastonj. S tem, ko jih po telefonu poslušate in zaradi vljudnosti 
klica ne prekinete, si nakopljete nepotrebne težave! 
 
Ne dolgo nazaj in še vedno, obrtniki in podjetniki dobivajo pošto s predizpolnjenimi obrazci v tujem 

jeziku, prevaranti pa obljubljajo vpise podjetij v razne registre: European City Guide,  European Buissiness Number, EU bussiness 
register. Obrtniki in podjetniki, misleč, da je vpis obvezen in v naglici zaradi vsega dela, obrazec podpišejo in pošljejo pošiljatelju. 
Tovrstnim potegavščinam je nasedla vrsta obrtnikov in podjetnikov. 
 
Pazite kaj podpisujete in naročate, da vam kasneje ne bo žal! 
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POZOR, PRIHAJA INŠPEKTOR! 
(avtor: Jasmina Malnar Molek, OZS) 
 
Kaj bodo inšpektorji letos preverjali? Koga bodo obiskali? Kje bodo najbolj aktivni? Ste letos 
na vrsti vi? 
 
Minister za javno upravo je Vladi RS posredoval dokument z naslovom "Strateške usmeritve in prioritete 
inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018", v katerem razkriva aktivnosti inšpekcijskih služb. Iz 

dokumenta, ki je bil predložen Vladi RS, smo povzeli le tista področja, ki so v največji meri relevantna za člane zborničnega 
sistema: 
 
Inšpektorat RS za delo bo v letu 2018 posebno pozornost namenjal tistim področjem, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov 
in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev. Pozornost bodo namenili: 
- spoštovanju določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev; 
- opravljanju dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja (prekarne oblike dela); 
- preprečevanju nezakonitega zagotavljanja delovne sile (posojanje delovne sile); 
- spoštovanju pravic napotenih delavcev; 
- varnosti in zdravju pri delu (strokovnost opravljanja nalog s strani zunanjih strokovnih služb, nadzor gradbišč). 
 
Usmerjene akcije s področja delovnopravne zakonodaje se bodo izvajale v dejavnosti trgovine, zdravstveni dejavnosti, dejavnosti 
šolstva ter pri varovanih kategorijah delavcev (invalidi, starejši delavci, …). 
 
Finančna uprava RS za leto 2018 načrtuje 6.630 inšpekcijskih nadzorov. Aktivnosti bodo usmerjene v odkrivanje in 
zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Osredotočili se 
bodo na: 
- davek na dodano vrednost (neupravičen odbitek DDV, neidentifikacija za DDV, zlorabe sistema pri dobavah blaga znotraj EU, 

utajevalce davkov, nadzor dejavnosti spletne prodaje in trgovine s prevoznimi sredstvi); 
- dohodek fizičnih oseb (nadzori pri zavezancih, ki ne oddajajo oz. nepravočasno oddajajo obračun davčnih odtegljajev, obračun 

davčnih odtegljajev in prispevkov za napotene delavce v tujino, izplačevanje povračil stroškov dela zaposlencem, pravilnost 
davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodka fizičnih oseb); 

- davek od dohodkov pravnih oseb (preverjali bodo pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov in olajšav v davčnih obračunih, 
vršili nadzor v podjetjih, ki več let izkazujejo izgubo ter v podjetjih, ki prenehajo po skrajšanem postopku, nadzirali bodo 
nepridobitne dejavnosti in zavezance, ki poslujejo z davčnimi oazami, hkrati pa bodo nadzirali tudi področje transfernih cen, 
kjer bo nadzor usmerjen v novoregistrirane zavezance, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe). 

Poseben poudarek bo dan društvom, z namenom identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost in bi morali 
poslovati v drugi pravno organizacijski obliki. Nadzor se bo izvajal tudi na področju dela tujcev, s poudarkom na čezmejnem 
opravljanju storitev v RS. V okviru boja zoper sivo ekonomijo bo FURS izvajal preventivne aktivnosti na področju davčnih blagajn 
(poudarek na pravočasnosti poročanja in nadzoru proizvajalcev in dobaviteljev programske opreme). 
 
Carina bo izvajala inšpekcijske postopke vezane na preverjanje skladnosti uvoznih postopkov (uvrščanje blaga v kombinirano 
nomenklaturo, podvrednotenje blaga, pravilnost izvedbe carinskega postopka 42). 
 
Aktivnosti nadzora s področja trošarin bodo usmerjene v preverjanje pravilnosti obračunavanja trošarin za tobačne izdelke, pivo, 
alkohol in alkoholne pijače ter v preverjanje neupravičenega uveljavljanja trošarin za pogonska goriva. 
 
FURS bo z drugimi inšpektorati sodeloval na področjih: 
- dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva, gradbeništva 

in drugih rizičnih dejavnostih); 
- dela in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje; 
- nadzora spletne prodaje; 
- nadzora taksistov; 
- nadzora sobodajalcev s poudarkom preko oglasov; 
- prispevkov za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb; 
- nadzora enoosebnih družb (nepredlagateljev REK-ov in neplačnikov PSV). 
 
Sistemski inšpekcijski nadzori Urada za preprečevanje pranja denarja bodo usmerjeni v spoštovanje določb, ki se nanašajo 
na: 
- izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na segmentiranju strank; 
- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke) s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov; 
- skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole na opravljanjem nalog po ZPPDFT-

1. 
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Urad bo izvedel samostojne inšpekcijske nadzore (načrtovanih je 100) pri tistih zavezancih, ki nimajo primarnega nadzornika 
in sicer: 
- pri pošti, če opravlja storitve prenosa denarja prek poštne nakaznice; 
- pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo izdajanja in upravljanja drugih plačilnih 

sredstev (npr. menic in potovalnih čekov), izdajanja garancij in drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe, oddajanja 
sefov, računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, podjetniških ali fiduciarnih storitev, trgovanja z 
umetninami, organiziranja ali izvajanja dražb. 

 
Tržni inšpektorat RS bo v letu 2018 opravljal nadzore na 45 področjih (pri čezmejnem opravljanju dejavnosti, cen dimnikarskih 
storitev, davčnega potrjevanja računov, licenc v turizmu, izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v trgovini, nepremičninsko 
posredovanje, opravljanje gostinske in obrtne dejavnosti, prodaja na daljavo, sejemska prodaja, itd…) Glede na trend prejetih 
prijav ocenjujejo, da bodo v letošnjem letu prejeli okrog 5.000 prijav in na tej podlagi opravili tretjino vseh pregledov. 
 
Inšpekcija za cestni promet bo v letu 2018 izvajala nadzor nad: 
- prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu s ciljem ugotavljanja in preprečevanja nezakonitega izvajanja prevozov (pregled 

izpolnjevanja pogojev glede licenc in dovolilnic ter preprečevanje dela na črno, vzpostavitev enakega konkurenčnega okolja 
za izvajalce prevozov v cestnem prometu - tehnična brezhibnost vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov); 

- prevozom potnikov v notranjem cestnem prometu (prevozi otrok v skladu z nacionalnim programom varnosti v cestnem 
prometu, taksi prevozi, javni potniški promet. 

 
V skupnih akcijah, ki jih bo IRSI izvajala skupaj s FURS in Policijo se načrtuje štiri nadzore na mesec v cestnem prometu, pri 
čemer se bo preverjalo zagotavljanje varnosti in enakosti konkurenčnih pogojev. Prav tako bodo skupni nadzori (1-2 
nadzora/mesec) potekali pri taksistih. Področje nadzora bo vezano na preprečevanje dela na črno, zagotavljanja varnosti v 
cestnem prometu in enakosti konkurenčnih pogojev. 
 
Gradbena inšpekcija v letu 2018 načrtuje nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov, nad vgrajevanjem 
gradbenih proizvodov, nadzor nad prijavo začetka gradnje, nadzore nad označitvijo in zaščito gradbišč, nadzor nad uporabo 
industrijskih objektov, drugih stavb za proizvodnjo in nestanovanjskih stavb (uporaba avtomehaničnih delavnic, mizarskih 
delavnic, drugih stavb za proizvodnjo). 
 
TELEVIZIJSKA ODDAJA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO TUDI NA 2. PROGRAMU TV SLOVENIJA! 
 
Televizijsko oddajo IZZIVI – obrt in podjetništvo, katere glavni partner je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, lahko 
spremljate tudi na  2. programu TV Slovenija vsak ponedeljek ob 16. uri.  
Posnetke oddaj si lahko ogledate tudi na MMC portalu RTV Slovenija in na spletni strani OZS, povzetki pa so vsak mesec objavljeni 
v reviji Obrtnik podjetnik. Oddaja je v prvi vrsti namenjena obrtnikom in podjetnikom, zato vas vabimo, da jo spremljate še naprej. 

 
 
 
POZOR! POROČANJE O ODPADKIH DO 31. 3. 2018! 
 
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. 
 
Za dodatne informacije in pomoč pri oddaji obrazcev pa smo vam na voljo tudi na OOZ Škofja Loka!!! 

 
 
MOŽNOST PRIDOBITVE KREDITOV IN JAVNI RAZPISI 
 
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. 
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 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 
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.  
 
 
ODPRT JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE MALEGA 
GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA 
ŠKOFJELOŠKEM 
 
Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja 
finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja 
vas-Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-
podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt razpis za 
dolgoročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem 
in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa 
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 po novem 
pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni 
financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do 
vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje do 1 leta pridobite po 
obrestni meri 1,8 %, nominalno.  
Za upravičence iz nekaterih občin na voljo še sredstva 
za dolgoročne kredite iz preteklih let so. Omenjene kredite 
lahko do vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 
6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a.  
Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska 
c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 79,2 MIO 
EUR GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO 
OBRESTNE MERE 
 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis za 
odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z 
oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR 
razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo 
tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje 
velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile 
banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, 

hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj sklad pri 
najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % 
ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.  
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z 
garancijo sklada bodo podjetja deležna tudi znižane 
obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih 
linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede 
na starost podjetja.  
Roki za predložitev vlog: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 
1.6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018. 
Podrobnosti razpisa: spletna stran Slovenskega 
podjetniškega sklada (http://www.podjetniskisklad.si/sl/). 
 
SPODBUDE ZA TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH 
 
Zavod za zaposlovanje je objavili spremembo javnega 
povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Bistvena 
novost je, da se v omenjeni program lahko vključijo 
brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki so na  
Zavodu prijavljeni vsaj en dan - do sedaj so se namreč 
lahko vključevali le mladi, ki so bili vsaj 3 mesece brezposelni. 
Namen programa je mlade brezposelne osebe hitreje 
delovno, socialno in trajno aktivirati z zaposlitvijo za 
nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Ukrep je namenjen  
brezposelnim in delodajalcem iz celotne Slovenije. 
Višina subvencije znaša 5.000 evrov za zaposlitev za 40 
urni tedenski delovni čas za nedoločen čas in se izplača 
v dveh delih: polovica po zaposlitvi, druga polovica pa po 
izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.  
Javno povabilo bo predvidoma odprto do konca julija 
prihodnjega leta.  
Dodatne informacije: Zavod RS za zaposlovanje, spletna 
stran https://www.ess.gov.si/delodajalci. 
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA 
DEFICITARNE POKLICE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
Razpis je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa ga 
Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.  
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Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na 
povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in 
področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in 
izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja ter 
promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.  
Podelilo se bo 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno 
za celotno obdobje izobraževanje. V šolskem letu 
2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije bodoči 
dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič vpisani 
v 1. letnik izobraževalnih programov za deficitarne 
poklice. 
 

Ob tem velja izpostaviti, da: 
− prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na 

višino otroškega dodatka;  
− ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;  
− dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo 

štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;  
− v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje 

pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko 
razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. 

Vloge se lahko oddajo od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018. 
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/ 

 
 
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. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za 
izplačila od 1.1.2018 do 28. 2. 2018 znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 
855,72,02 EUR, od 1. 3. 2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje znaša: 804,96 EUR 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR  (pozor! znesek se je 1. 1. 2018 zvišal!) 
 
BLIŽA SE ROK ZA PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL  
Približuje se čas za predložitev letnih poročil za leto 2017, ki jih morajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva 
oddati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). To morajo storiti za namen javne objave, podatke iz letnih poročil na 
poenotenih obrazcih pa oddajo za državno statistiko. Skrajni rok za predložitev letnih poročil je letos zaradi velikonočnih praznikov 
podaljšan do 3. aprila 2018. 
 
DELODAJALCI! NE POZABITE NA LETNI DOPUST DELAVCEV! (rok: 31.3.2018) 
Delodajalci imate čas do 31. marca 2018, da delavce pisno obvestite o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. S pisnim 
obvestilom delavcu sporočite, kako je opredeljen njegov letni dopust oziroma koliko dni letnega dopusta mu pripada. 
Pri sestavi obvestila o odmeri letnega dopusta morate upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), panožne kolektivne 
pogodbe, splošne akte delodajalca in delavčevo pogodbo o zaposlitvi. Pri tem vam lahko pomagamo tudi na OOZ Škofja Loka. 
 
TABELE PRISPEVKOV 
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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 

 
 

 

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 - FEBRUAR 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) - FEBRUAR 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca


