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Gledališka predstava: ŠOLA ZA ŽENE (četrtek, 25. oktober, ob 19. uri) 
 
V teh časih je vsak razlog za smeh dobrodošel, zato bomo tokrat v sodelovanju z gledališčniki iz Loškega odra organizirali 
brezplačen ogled gledališke predstave–komedije  

ŠOLA ZA ŽENE 
v četrtek, 25. oktobra 2018, s pričetkom ob 19. uri 

na Loškem odru v Škofji Loki. 
 

Pred predstavo bo potekala slovesna podelitev priznanj članom zbornice za njihov okrogel jubilej. 
 
Osrednji lik v Molierovi Šoli za žene je dvainštiridesetletni Arnolf, ki misli, da ve, kjer tiči poglavitna nevarnost za slehernega 
moškega: v ženski in njeni nezvestobi. V obsedenem strahu pred nevarnostjo, ki jo vidi vsepovsod, si domišlja celo, da ve, kako 
se je mogoče temu izogniti: sam si bo izšolal ženo. Prepričan je, da bo na takšen način dobil najboljšo in najbolj vdano mu ženo, 
a kaj, ko ni računal na ljubezen.  
Njegove predstave o tem, kje je mesto in kakšna je prava vloga ženske, se današnji družbi utegnejo zdeti, davno zastarele in 
predpotopne. A Moliere ga je pognal skozi komedijski brio, katerega ostrina je tudi danes živa. V času nastanka je Šola za žene 
sprožila tako imeni »spor o Šoli za žene«. Nasprotniki so Moliera označili za burkača in nemoralneža. A Moliere je bil zvit, spor je 
spretno obrnil sebi v prid in namesto polemiziranja napisal še eno igro z naslovom Kritika šoli za žene, v kateri je podal argumente 

Termin Dogodek
sobota 6.10.2018 10.00 Delavnica: Imunski sistem (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
ponedeljek 15.10.2018 19.00 Predavanje: Vpis v imenik vodij del na podlagi gradbenega zakona
sreda 24.10.2018 17.00 Seminar: (Ne)obvezni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti
četrtek 25.10.2018 19.00 Gledališka predstava Šola za žene na Loškem odru in Podelitev priznanj jubilantom
sobota 27.10.2018 Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev

1.-18.10.2018 Volilni zbori strokovnih sekcij pri OOZ Škofja Loka in predstavitev zakonodajnih novosti
sobota 10.11.2018 10.00 Delavnica: Podzavest in podzavestna prepričanja (Skrb za zdravje-temelj podjetniškega uspeha!)
sobota 17.11.2018 7.00 Seminar: Usposabljanje za voznike po programu za leto 2018
sobota 24.11.2018 19.00 40. tradicionalni Obrtniški ples pri Avseniku v Begunjah
petek 7.12.2018 19.30 Božično-novoletni koncert s Slovenskim Oktetom
sobota 8.12.2018 13.00 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov (Gostilna Pr' Starman)
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za in proti igri. Pri publiki je Šola za žene dosegla uspeh, kakršnih gledališka zgodovina pozna le malo. Vse do danes je ostala živa 
njena gledališka bravuroznost in z njo vprašanje, kdaj se skrajna racionalnost prevesi v norost in teatralnost. 
Režiser: Matija Milčinski. Igrajo: Bojan Trampuš, Henrika Peternel, Jan Bertoncelj, Matej Čujovič, Jasna Koron k. g., Blaž Vehar, 
Matjaž Eržen, Jure Simonič, Gašper Murn in Juša Berce. 
 
Prijave: 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Prejeli jih boste ob prijavi v sprejemni pisarni naše 
zbornice. Število sedežev je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo! 
 
 
 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM – Podelitev priznanj bo 25.10.2018 v sklopu gledališke predstave! 
 
OOZ Škofja Loka bo članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti podelila priznanja. Ta 
priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani zbornice, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej 
opravljanja dejavnosti.  
 
Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v času poslovanja 
prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo 
lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
 
Tako kot v preteklih letih, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 
35, 40 in več let opravljanja dejavnosti. V prejšnjem Informatorju smo vas že pozvali, da nam sporočite morebitne pripombe.  
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu, ki ga objavljamo na naši spletni strani pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam 
to sporočite na telefon 04/50-60-200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke 
v registru.  
Zadnji rok za oddajo pripomb je sreda, 17.10.2018! 
 
 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: IMUNSKI SISTEM – kako zakisane misli 
vplivajo na zakisano telo  
(sobota, 6. oktober, ob 10. uri) 
 
V sklopu delavnic, katerih skupen slogan je »Skrb za zdravje 
– temelj podjetniškega uspeha!«, vabimo na 3. delavnico: 
Imunski sistem - kako zakisane misli vplivajo na 
zakisano telo.  
 

Čas in kraj delavnice: 
sobota, 6. oktober 2018, od 10. – 12. ure v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 

Izvedeli boste: 
1. Kako prepoznati kandidiazo in kako se rešiti zakisanega 

telesa 
2. Kaj slabi imunski sistem 
3. Kako vsak dan poskrbeti za močno odpornost 
4. Kaj narediti, ko telo začne sporočati, da je nekaj narobe 

– tiha sporočila telesa, ki kličejo po spremembi prehrane 
in kako prepoznamo pomanjkanje hranilnih snovi 

5. Kako okrepiti imunski sistem, ko se pojavi rak ali kakšna 
druga bolezen, ki se je nismo nalezli 

 

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…  

 

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: do zasedbe prostih mest! 
 
Predavanje: VPIS V IMENIK VODIJ DEL NA 
PODLAGI GRADBENEGA ZAKONA  
(ponedeljek, 15. oktober, ob 19. uri) 
 
Nosilci obrtnih dejavnosti po tolmačenju ministrstva po 
izteku prehodnega obdobja ne bodo mogli več 
prevzemati novogradenj direktno od investitorjev, saj 
ne bodo imeli pristojnosti za podpisovanje izjav, ki jih 
zahteva zakon. Vpis nosilcev dejavnosti v imenik bo pomenil 
le, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.  
V kolikor se vam o tem porajajo številna vprašanja in 
nanje še niste dobili želenih odgovorov, vas vabimo, 
da se nam pridružite.  
 
Čas in kraj predavanja: 
ponedeljek, 15. oktober 2018, ob 19. uri v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
Predavatelj:  
Janko Rozman, sekretar sekcij gradbincev, kleparjev-krovcev 
in instalaterjev-energetikov pri OZS. 
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Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 40 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 12.10.2018 oz. do zasedbe prostih mest! 
Po končanem predavanju bosta sledila še volilna zbora 
Sekcija gradbenikov in Sekcije inštalaterjev! 
 
Seminar: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V 
PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU 
DELA IN SOCIALNE VARNOSTI 
(sreda, 24. oktober, ob 17. 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. 
Zakonodaja delodajalcu nalaga tudi vodenje evidenc na 
področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na 
področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). 
Cilj seminarja je ponuditi podjetjem strokovno praktičen 
seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za 
pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter 
evidenc. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri 
izdelavi aktov in evidenc. 
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 24. oktober 2018, od 17.00 – 20.00 ure, Galerija 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka  
 
Program: 

1. del: 
− 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? 

2. del: 
− Katere evidence mora delodajalec voditi? 
− Kako jih mora voditi? 

3. del:  
− Odgovori na vprašanja ter diskusija 
 

Udeleženci bodo poleg priporočil za pripravo, prejeli tudi 
vzorce različnih sklepov, pravilnikov in evidenc, ki jih morajo 
imeti v svojem podjetju, da bodo zadostili zahtevam 
inšpekcijskih služb. 

 

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik (vodja 
službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja 
svetovalnega centra pri OZS) 

Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
− 20 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-

podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 60 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 22.10.2018 oz. do zasedbe prostih mest! 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
(sobota, 17. november, ob 7. uri) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije 
oz. kode Evropske unije. V letošnjem letu organiziramo še 
eno usposabljanje po programu za leto 2018 v sodelovanju 
z OZS.  
 
Čas in kraj delavnice: 
sobota, 17. november 2018, ob 7. uri v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 
 Kotizacija:  
− 21 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 21 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-

podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 50 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: 12.11.2018 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Brezplačni dogodek: KAKO USPEŠNO PRENESTI 
LASTNIŠTVO PODJETJA NA NASLEDNJO 
GENERACIJO? (sreda, 10. oktober, ob 12. uri) 
 
Podatki iz zahodnega sveta so zastrašujoči. Prehod v drugo 
generacijo preživi le vsako tretje podjetje. Vsakemu 
sedmemu uspe preživeti prehod v tretjo generacijo. Žal v 
zadnjih letih zelo podobno ugotavljamo tudi v Sloveniji. To 
je le dodaten dokaz, da se ustanovitelji starši premalo 
zavedajo te problematike. Večina trmasto vztraja na svoji 
poti, prepričani v svoj prav. Rezultat tega je propad podjetja 
in uničeni medsebojni družinski odnosi. Kolaps se običajno 
ne zgodi takoj, pač pa postopno v roku nekaj let.  
Prenos dejavnosti je nujno načrtovati pred upokojitvijo 
ustanovitelja, in sicer najmanj 5 let prej. Večje kot je 
podjetje, prej se je potrebno spopasti s postopnim prenosom 
odgovornosti. V kolikor se želite izogniti težavam, ste 
vsekakor vabljeni, da se dogodka udeležite. 
 
Čas in kraj dogodka: 
sreda, 10. oktober 2018, od 12. do 18. ure v prostorih OOZ 
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37. 
 
Predavatelj: Uroš Kavs, Inštitut M.O.S.T. 
Prijave in dodatne informacije: spletna stran Centra za 
družinsko podjetništvo (www.druzinskopodjetnistvo.si) v 
rubriki Dogodki. 

 
Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/.  
 
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). 
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FURS IN PRIKRITA ZAPOSLOVANJA V IT PODJETJIH (avtor: Tadeja Bučar, OZS) 

 
Finančna uprava Republike 
Slovenije (v nadaljevanju FURS)  
izvaja v okviru ciljno usmerjenih 
nadzorov na področju prispevkov 
za socialno varnost nadzore, pri 
katerih se preverja pravilna 
davčna obravnava in ekonomska 

vsebina dohodka fizičnih oseb  (odvisno / neodvisno 
pogodbeno razmerje).  
 
Nadzori se opravljajo pri zavezancih, pri katerih je bilo 
zaznano, da zanje fizične osebe opravljajo dela kot 
samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika 
verjetnost, da pri izvajanju takšnega dela obstajajo 
elementi odvisnega pogodbenega razmerja. 
 
Posebno pozornost namenjajo (in jo bodo tudi v prihodnje) 
tudi tujim IT podjetjem, saj so na tem področju v zadnjem 
času zaznali povišano stopnjo tveganja morebitnega 
prikritega zaposlovanja.  
 
Od 1. 9. 2016 dalje, ko posebej spremljajo tovrstno pojavno 
obliko, je bilo opravljenih 27 nadzorov, v katerih je bilo 
dodatno obračunanih 2.258.639 EUR obveznosti.  
 
Pri izvajanju tovrstnih nadzorov davčni organ presoja 
poslovne dogodke, to je pogodbe o poslovnem 
sodelovanju med zavezancem in fizično osebo kot s.p. in na 
njihovi podlagi izvedena plačila, po njihovi vsebini in skladno 
z davčno zakonodajo. Davčni organ je dolžan ugotoviti, ali 
gre dejansko za opravljanje samostojne dejavnosti ali 
gre za delo v okviru delovnega razmerja.  
 

V primeru, da so pri nadzoru ugotovljeni elementi odvisnega 
pogodbenega razmerja (torej ne gre za opravljanje 
samostojne dejavnosti),  se velikokrat ugotavlja, da je bila 
sklenjena pogodba med zavezancem in fizično osebo kot s.p. 
le navidezen posel, pri katerem se dejanska vsebina 
razlikuje od njene oblike. Po določilih tretjega odstavka 74. 
člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-
2) navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če 
navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za 
obdavčenje merodajen prikrit pravni posel. 
To pomeni, da se v primeru ugotovitve, da gre za izogibanje 
ali zlorabo (npr. če se dohodek, ki bi moral biti izplačan kot 
plača, zaposlenemu izplačuje na račun njegovega statusa 
s.p.), šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi 
nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi 
gospodarskih (ekonomskih) dogodkov (torej, da se 
dohodki, izplačani zaposlenemu na njegov s.p., 
obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi 
pripadajočimi obveznostmi). 
 
V tem primeru bi moral zavezanec plačilo, ki ga je izplačal 
fizični osebi na podlagi računa, ki ga je ta izstavila kot 
s.p., obravnavati kot dohodek iz zaposlitve, torej kot bruto 
plačo, od katere bi moral obračunati prispevke za socialno 
varnost in akontacijo dohodnine (pogodba o poslovnem 
sodelovanju med delodajalcem in s.p.-jem je navidezen 
posel v smislu 74. člena  ZDavP-2).  
 
Če plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega 
odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom, je v 
397. členu ZDavP-2 predvidena sankcija v višini od 800 do 
30.000 EUR, odvisno od statusa in velikosti zavezanca.

AKTUALNO 
 
AVTORSKA ALI PODJEMNA POGODBA? 
 
Podjetniki se pred angažiranjem nove osebe za poslovno 
sodelovanje pogosto znajdejo pred dilemo: avtorska ali 
podjemna pogodba? Avtorska ali podjemna pogodba seveda 
prideta v poštev, ko delavca zaradi začasne narave dela ne 
nameravate zaposliti oziroma z njim skleniti pogodbe o 
zaposlitvi. Avtorska je tako za izplačevalca kot tudi za avtorja 
bolj ugodna, a pozor: zakonodaja omejuje primere, ko jo 
lahko sklenete. 
 
Avtorska pogodba samo za avtorsko delo 
Avtorsko pogodbo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih 
pravicah (ZASP).  Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se 
avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku.  
 
Ta pa se zaveže, da bo avtorju za to plačal honorar. Avtorska 
dela so individualne intelektualne stvaritve s področja 
književnosti, znanosti in umetnosti. Zakon našteva nekaj 
primerov: 
− govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; 
− pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, 

študije ter računalniški programi; 
− glasbena dela z besedilom ali brez besedila; 
− gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela; 
− koreografska in pantomimska dela; 

− fotografska dela in dela, narejena po postopku, 
podobnem fotografiranju; 

− avdiovizualna dela; 
− likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi; 
− arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni 

objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske 
arhitekture; 

− dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; 
− kartografska dela; 
− predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične 

narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska 
mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake 
narave). 

Podjemna pogodba zajema širše področje 
S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen 
posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno 
telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo 
za to plačal. Podjemna pogodba je urejena v Obligacijskem 
zakoniku. 
 
NA VOLJO SO AKTUALNE MOŽNOSTI FINANČNIH 
SPODBUD ZA DELODAJALCE 
 
Ker prihaja obdobje, ko se bodo pri Zavodu v večjem številu 
prijavljali tudi mlajši iskalci zaposlitve, delodajalce 
obveščamo o aktualnih možnostih finančnih spodbud. Tisti, 
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ki bodo zaposlili brezposelne do konca oktobra, bodo 
lahko subvencijo prejeli še letos. 
 
V okviru programa Aktivni do upokojitve so na voljo 
sredstva za zaposlitev oseb iz vzhodne kohezijske regije, pri 
čemer poudarjamo, da na omenjeno javno povabilo lahko 
kandidirajo delodajalci iz vseh regij. Za zaposlitev je na 
voljo subvencija 11.000 EUR, ki jo lahko delodajalci 
kombinirajo še z oprostitvijo plačila prispevkov v skladu z 
interventnim zakonom. 
Hkrati so v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih 
na voljo sredstva za zaposlitev oseb iz zahodne kohezijske 
regije. Tudi v tem programu lahko sodelujejo delodajalci iz 
vseh regij. Za zaposlitev oseb iz ciljne skupine je na voljo 
subvencija 5.000 EUR, ki jo delodajalci lahko kombinirajo s 
programoma Delovni preizkus ali Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade (vsaj 3 mesece prijavljene med 
brezposelnimi). Poleg tega lahko delodajalci za mlajše od 26 
let, ki so najmanj 6 mesecev brezposelni, uveljavljajo še 
davčno olajšavo. 
 
V VELJAVO STOPA PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI 
NASTANITVENIH OBRATOV 
 
S 1. oktobrom 2018 stopa v veljavo novi pravilnik o 
kategorizaciji nastanitvenih obratov. Z njim v Sloveniji 
vpeljujemo standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni 
bodo tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Ponudniki 
namestitev imajo pol leta časa, da kategorijo svojega 
nastanitvenega obrata uskladijo z novim pravilnikom. 
Standardi Hotelstars predstavljajo usklajen katalog kriterijev 
za klasifikacijo hotelov oziroma nastanitvenih obratov, da se 
tako gostu kot tudi hotelirju in uslužbencem zagotovi večjo 
preglednost in varnost. V združenje Hotelstars je vključenih 
17 držav, med njimi so tudi Avstrija, Nemčija, Madžarska, 
Češka in Švica. 
Prav mednarodno primerljivost podeljenih "zvezdic" 
slovensko turistično gospodarstvo ocenjuje kot eno največjih 
pridobitev novega sistema. 
Sicer velja, da je bil dosedanji slovenski sistem ocenjevanja 
bolj administrativno naravnan, medtem ko Hotelstars daje 
izrazito velik poudarek kakovosti. V dosedanjem sistemu so 
na primer merili velikost sob in površino oken, v novem pa 
je več poudarka danega luksuzni opremi, vzdušju, čistoči in 
vzdrževanju. 
Kategorizacijo morajo opraviti hoteli, moteli, penzioni in 
gostišča, kampi, apartmaji, počitniška stanovanja in 
počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. 
Kategorija se označuje z zvezdicami, razen v primeru 
turističnih kmetij, pri katerih se ocena izraža s številom 
pridobljenih jabolk. 

Vsi nastanitveni obrati morajo kategorijo nastanitvenega 
obrata uskladiti z določbami novega pravilnika v roku pol leta 
oz. do 1. aprila. Izjema so obrati v najvišjih kategorijah, ki 
so jih ocenili ocenjevalci in jim kategorija še velja. Tem bo 
kategorija veljala do izteka veljavnosti. 
Gospodarsko ministrstvo je v preteklih dneh pripravilo tudi 
strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih 
obratov, čeprav njihovo sodelovanje v postopku ocenjevanja 
ne bo več nujno. V novem sistemu namreč tudi najvišjih 
kategorij ne bo več določal ocenjevalec nastanitvenih 
obratov, ampak obrat sam. Obrat s tem v celoti prevzema 
odgovornost za pravilnost kategorije, za pomoč pa se lahko 
še vedno obrne na strokovno usposobljene ocenjevalce, ki 
kategorizacijo opravijo zanj. 
Ministrstvo bo pravilnost določenih zveznic preverjalo 
"mehko", in sicer s pomočjo strokovne komisije, ki bo izvajala 
testne ocene in jih primerjala z ocenami, ki si jih bodo 
nastanitveni obrati podelili sami. 
Če bo ta skupina odkrila manjša odstopanja, bodo 
nastanitveni obrat le prijazno opozorili. Če bodo odstopanja 
večja, pa se bo s tem ukvarjalo gospodarsko ministrstvo, ki 
bo lahko v skrajnosti obvestilo tudi tržni inšpektorat. Ta bo 
namreč imel edini pristojnost sankcioniranja. 
 
IZDAJA DOVOLJENJ ZA PRODAJO TOBAKA, 
TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV 
 
Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo 
elektronsko prek portala e-VEM (SPOT). E-vloga je na voljo 
od 27. septembra 2018.  
Poslovne subjekte, ki že uporabljajo portal, pozivamo, da si 
pred oddajo vloge uredijo pooblastilo za oddajo te vloge prek 
portala e-VEM (SPOT). Če bo vlogo oddajal zakoniti 
zastopnik podjetja, pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. 
Pooblastilo lahko uredijo elektronsko na portalu e-VEM ali s 
pisnim pooblastilom, ki ga oddajo na eni izmed točk VEM 
(taka točka deluje tudi na OOZ Škofja Loka).  
 
Ministrstvo za zdravje poziva poslovne subjekte, da vložijo 
vlogo do 11. novembra 2018, saj Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, da je prodaja 
po tem datumu dovoljena samo v prostorih, za katero je bilo 
izdano dovoljenje.  
 
Dovoljenje izda Ministrstvo za zdravje in velja pet let od 
dneva izdaje z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet let. 
Ob oddaji vloge je za dovoljenje za posamezno poslovno 
enoto treba plačati upravno takso v višini 18,10 EUR.  
 
Za več informacij smo vam na voljo na naši zbornici v Škofji 
Loki. 

 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA ŠE VEDNO NA 
RAZPOLAGO! 
 
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 
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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 

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. 
 
VOLILNI ZBORI PO SEKCIJAH 

 
V oktobru na naši zbornici potekajo volitve v organe strokovnih sekcij. Tako člani na zborih volite člane izvršilnega odbora, 
predsednika sekcije in poslanca v Skupščino OOZ Škofja Loka. Vabilo, glede na glavno dejavnost, ki jo opravljate, strokovna 
služba zbornice pošlje po elektronski pošti. 
V teku so še naslednji zbori: 

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
Brez izolacije, brez uporabnega dovoljenja 
Gradbena inšpekcija bo skladno z navodili resornega 
ministrstva lastnikom enostanovanjskih stavb, ki se po 
začetku uporabe novega zakona 1. junija 2018 uporabljajo 
brez fasadne izolacije in pridobljenega uporabnega 
dovoljenja, sprva izrekla ustno opozorilo ter določila rok 
za odpravo nepravilnosti. Ta bo načeloma eno leto 
oziroma v primeru izrednih socialnih okoliščin daljši. 
Ministrstvo opozarja, da uporabno dovoljenje uporabniku  
zagotavlja, da je objekt varen in ne predstavlja tveganja za 
zdravje in življenje njegovih uporabnikov ter tudi okolice. "Če 
se objekt uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja 

številna tveganja," so navedli. (več na 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8496/) 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko 
spremljate na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si in na valovih Radia Sora vsak ponedeljek 
ob 11.35 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
 
Oglaševanje v glasilih OOZ Škofja Loka 
Izkoristite priložnost in oglašujte v Informatorju in Loški 
obrti. Več informacij na tel.: 50 60 200. 

 
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   

Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek 
plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. 

→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR   

četrtek 04.10.2018 19.00 Sekcija avtoprevoznikov

četrtek 04.10.2018 19.00 Sekcija avtoserviserjev

ponedeljek 08.10.2018 8.00 Sekcija frizerjev

torek 09.10.2018 19.00 Sekcija plastičarjev, livarjev, orodjarjev in grafičarjev

sreda 10.10.2018 19.00 Sekcija kovinarjev

četrtek 11.10.2018 19.00 Sekcija lesarjev

četrtek 11.10.2018 19.00 Člani, ki niso razvrščeni v sekcije

ponedeljek 15.10.2018 19.00 Sekcija gradbenikov

ponedeljek 15.10.2018 19.00 Sekcija inštalaterjev

sreda 24.10.2018 16.00 Sekcija računovodij
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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) - september 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

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 - september 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.626,95

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. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 80 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 
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