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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 
 

 
 
 
 
 

Datum Ura Dogodek

15.10.2019 17.00 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva 

14.-16.10.2019 Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE  (prijave so zaključene!)

17.10.2019 19.00 Gledališka predstava: STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU  in PODELITEV PRIZNANJ JUBILANTOM

23.10.2019 8.00 Srečanje Kluba mladih podjetnikov

23.10.2019 16.00 Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA

24.10.2019 17.-20.00 Delavnica: Odnosi z mediji "ČE TE NI V MEDIJIH, TE NI!"

26.10.2019 Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev: PRESTRANEK - PIVKA

12.11.2019 17.00 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE

16.11.2019 7.00 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

19.11.2019 16.00 Predavanje: OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA

26.11.2019 16.00 Seminar: MOJE PODJETJE NA FACEBOOKU

30.11.2019 19.00 41. Obrtniški ples pri Avseniku

06.12.2019 19.30 Božično-novoletni koncert v Stari Loki

07.12.2019 13.00 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka

10.12.2019 9.00 Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (1. skupina)

12.12.2019 13.00 Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (2. skupina)

13.12.2019 19.00 Prednovoletno srečanje Sekcije avtoserviserjev

13. in 14.12.2019 Gledališka predstava za otroke: MEDVEDEK NA OBISKU in OBISK BOŽIČKA

januar 2020 Strokovna ekskurzija Sekcije avtoserviserjev

07.,09.,14. in 16.01.2020 17.-20.00 Delavnica retorike: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam (začetna stopnja)

21.01.2020 16.00 Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 s spremembami zakonodaje

28.,30.01., 04. in 06.02.2020 17.-20.00 Delavnica retorike: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam (nadaljevalna stopnja)

26.-29.03.2020 Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev: REHAU NEMČIJA 
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Gledališka predstava – glasbena komedija: STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU  
(četrtek, 17. 10. 2019, ob 19. uri) 
 
Tokrat se bomo nasmejali in zabavali ob glasbeni komediji, ki jo OOZ Škofja Loka organizira v 
sodelovanju z Loškim odrom  
 

v četrtek, 17. oktobra 2019, s pričetkom ob 19. uri 
na Loškem odru v Škofji Loki. 

 
Po končani predstavi bo sledila slavnostna podelitev priznanj  

članom zbornice za njihov okrogel jubilej. 
 

Vsebina: 
Maček v žaklju je komedija, katero odlikujejo natančni dialogi, komplementarni liki, hitre premene v situacijah in nenehno razkrivanje 
absurdnosti meščanskega življenja. Pacarel, ki je ustvaril svoje bogastvo s prodajo sladkorja za diabetike, se odloči, da njegovemu 
slavnemu imenu manjka le še premiera njegove opere – Faust (ki jo je sicer zložila njegova hčerka). Svojega prijatelja Dufausseta prosi, 
naj zanj angažira Dujetona, znamenitega tenorista iz Bordeauxa. A namesto slavnega Dujetona vstopi v Pacarelovo družino Dufaussetov 
sin, ki je prišel v Pariz študirat pravo. Pacarel, pretresen nad veličino velikega tenorista, z njim brž sklene pogodbo, kar povzroči številne 
nesporazume in komične pretrese v družini. 
Tokratno uprizoritev dramskega dogajanja bodo gledališčniki Loškega odra prepletli z zimzelenimi melodijami slovenske 
popevke. 
 
Režiser: Milan Golob. 
Igrajo: Jan Bertoncelj – Dufausset, Matej Čujovič – Pacarel, Nives Mikulin k. g. – Marthe, Pacarelova žena, Bojan Trampuš – dr. 
Landernau, Irena Kožuh – Amandine, žena dr. Landernauja, Blaž Vehar – Lanoix, Petra Kalan – Julie, Pacarelova hčerka, Matjaž Eržen – 
služabnik, Tilen Draksler – pianist. 
 
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 17. 10. 2019 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. V kolikor ste pozabili in ste šele zdaj opazili, 
da na seznamu, ki ga objavljamo na naši spletni strani, NI vašega imena, nam to sporočite na telefon 04/50-60-200.  
Zadnji rok za oddajo pripomb je četrtek, 10. 10. 2019! 

 
 

IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA 
RAZMERJA S POUDARKOM NA 
POSEBNOSTIH  
(sreda, 23. 10. 2019, ob 16. uri)  
 

O delovnih razmerjih na splošno je bilo že veliko povedanega. 
Od časa uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa se 
je pojavilo kar nekaj vprašanj in dilem, ki še vedno »burijo 
duhove«. Zato bomo ta seminar posvetili sklepanju delovnih 
razmerij, ki so bolj specifična.  
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti 
in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) in v sklopu projekta 

»DialogPlus«, vabi na brezplačen seminar, kjer boste izvedeli 
kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih.  
 
Čas in kraj seminarja: 
sreda, 23. oktobra 2019, od 16. do 19. ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Vsebina seminarja: 
1. Kako urediti delovna razmerja v podjetju – kadrovske 

evidence 
2. Posebnosti pogodb o zaposlitvi: 

• Pogodba o zaposlitvi za določen čas 
• Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
• Posebnosti pogodb o zaposlitvi s tujci 
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• Posebnosti pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci 
3. Katero kolektivno pogodbo upoštevati 
4. Pasti zaposlovanja 
5. Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi 
6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek 

• Redna odpoved 
• Izredna odpoved 

7. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev 
 
Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna 
strokovna sodelavka-pravnica pri ZDOPS, z dolgoletnimi 
izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju 
delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava. 
 
Kotizacije NI! (stroški se krijejo iz projekta DialogPlus) 
Rok za prijavo: 21. 10. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v okviru 
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 -2020, 11.2 
prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo 
politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori 
za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega 
cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, 
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 
 

 
 
 
Delavnica: ODNOSI Z MEDIJI – »ČE TE NI V MEDIJIH, 
TE NI!«  (četrtek, 24. 10. 2019, ob 17. uri) 
 
Kaj so odnosi z mediji in javnostjo? Kako zagotoviti, da bodo 
mediji o vašem podjetju ali dogodku poročali pozitivno? Zakaj 
so odnosi z javnostjo bolj učinkoviti kot oglaševanje?  
 
Odnosi z mediji so pomemben in tudi najobčutljivejši del 
odnosov z javnostjo. Tako kot ostale aktivnosti pri vašem delu, 
je potrebno skrbno načrtovati in negovati tudi te.  
 
Da bi glas o vseh vaših uspešnih projektih, ki jih pripravljate v 
tem ter prihodnjih letih prišel na ušesa čim večjemu številu ljudi 
in bi k pisanju ter poročanju spodbudil različne domače in tuje 
medije, vas vabimo na našo delavnico.  
 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 24. oktobra 2019, od 17. do 20. ure, v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.   
 
Program: 
1. Odnosi z javnostmi 
- Kako z dobrimi odnosi skrbeti za ugled institucije? 
- Učinkovita komunikacija z javnostmi 
2. Če te ni v medijih, te ni 
- Kako obvladati medije? 
- Kako splesti kvalitetne odnose z mediji? 

- Se z novinarji tikate ali vikate? 
- Pravilna uporaba orodij za komuniciranje z mediji 
3. Pravo sporočilo za javnost doseže prava ušesa 
- Priprava dobrega sporočila za javnost 
- Naloga PR službe 
- »copy – paste« članki 
- Predpisana oblika sporočila za javnost 
- Dobre adreme so izjemnega pomena 
4. Sporočilo za javnost ali novinarska konferenca 
- Uporaba orodij je odvisna od številnih dejavnikov 
- Kdaj in kako pripraviti novinarsko konferenco? 
- Na novinarski konferenci nimaš druge priložnosti 
- Novinarji pridejo z odgovorom, ne z vprašanjem 
- Recept: aktivnosti pred, med in po novinarski konferenci 
5. Trening nastopa 
- Vaje: pisanje sporočil za javnost  
- Vaje: priprava novinarske konference 
 
Delavnico bo izvedla: Saša Pivk Avsec, dolgoletna radijska 
napovedovalka, glasbena urednica in novinarka.   
 
Kotizacija:  
− brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
 
Rok za prijavo: 22. 10. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Udeležbo na delavnici priporočamo vsem, ki skrbite za odnose z 
javnostmi, delate na projektih ali kakorkoli komunicirate z 
javnostmi. 
Primerna je ne le za podjetja, temveč tudi za druge 
organizacije in društva! 
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
(sobota, 16. 11. 2019, ob 7. uri) 
 
Organizirali bomo še eno usposabljanje voznikov po programu 
za leto 2019 v sodelovanju z OZS.  
 
Čas in kraj usposabljanja: 
sobota, 16. november 2019, ob 7. uri, o točni lokaciji bodo 
prijavljeni posebej obveščeni.  
 
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: 11. 11. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. 
 
V letu 2020 bosta usposabljanji potekali 21. marca in 14. 
novembra!  
 
3. srečanje Kluba mladih podjetnikov 
Naslednje srečanje bo potekalo v sredo, 23. oktobra, ob 8. 
uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
Gostje srečanja bodo predstavniki uspešnega podjetja iz 
Loškega območja. 
 
Vljudno vabljeni! 
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KONGRES FRIZERJEV IN KOZMETIKOV SLOVENIJE V 
POSTOJNI – sofinanciranje udeležbe! 
 
Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov pri OZS v soboto, 16. 
novembra 2019, organizirata skupni kongres v hotelu Jama 
v Postojni. Za udeležence se pripravlja zanimiv, pester 
program z aktualnimi temami, ki bo po prejemu objavljen tudi 
na naši spletni strani, organizatorji pa že sedaj obljubljajo veliko 
novosti. 
 
Sekcija frizerjev pri OOZ Škofja Loka bo svojim članom 
s poravnano članarino krila strošek kotizacije v višini 30 
EUR/obratovalnico in obenem pripravila skupinsko 
prijavo udeležbe. Prav tako bo OOZ Škofja Loka krila 
strošek kotizacije kozmetikom v enaki višini. 
 
Prijave zbiramo na OOZ Škofja Loka, najpozneje do petka, 
8. novembra 2019, na e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net ali po 
telefonu 04 50 60 200. 
 
 
Delavnica v Lokomotivi: JAVNO FINANCIRANJE IN 
PRIJAVA NA RAZPISE (6. in 7. 11. 2019, ob 18. uri) 
 
Sistem javnega financiranja je zapleten. Prav gotovo brez 
poznavanja temeljnih značilnosti sistema ne moremo biti 
uspešni pri pridobivanju sredstev, zato vabljeni na brezplačno 
delavnico v dveh delih.  
 
Čas in kraj dogodka: 
• teoretični del: sreda, 6. november 2019, ob 18. uri  

• praktični del: četrtek, 7. november 2019, ob 18. uri 
v Coworking centru Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja 
Loka. 
 
Program teoretičnega dela: 
• Pregled EU in domačega sistema javnih finančnih spodbud 

za podjetja in vrste EU sredstev in ter specifike. 
• Vrste projektov, oblik podpor, temeljne značilnosti podpor, 

kaj so finančni mehanizmi in sistem obveščanja- delovanje 
mehanizma javnih razpisov. 

• Ključni javni financerji za podjetništvo in primeri njihovih 
razpisov oziroma produktov. 

• Kako pristop k prijavi in koraki pri nastajanju prijave – 
osnovni napotki. 

• Temeljne zapovedi prijave – osnovni napotki. 
• Posredna podpora pri javnih razpisih - podporne institucije. 
• Pregled primera javnega razpisa. 
Program praktičnega dela: 
• Sestava prijave na konkreten razpis. 

 
Delavnico bo v celoti izvedla: Larisa Vodeb, vodja EU 
programske skupine in specialistka za mednarodne projekte na 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.  
Udeležba je brezplačna!  
Dodatne informacije in prijave: martin@zavodo.org. 
 
DOGODKI STROKOVNIH SEKCIJ PRI OZS: 
• Strokovno srečanje tekstilcev: Ankaran, 11. oktober 2019 
• Strokovno srečanje gostincev: Portorož, 26. november 2019 
• Skupno strokovno srečanje sekcij s področja gradbeništva: 

Portorož, 31. januar in 1. februar 2020 
 
 

 

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). 
 
 
Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev: PRESTRANEK – PIVKA (sobota, 26. 10. 2019) 
 
Spoštovani lesarji in lesarke ter ostali ljubitelji strokovnih ekskurzij! Sekcija 
lesarjev vabi na jesensko strokovno ekskurzijo v soboto, 26. oktobra 2019!  
 
Odhod avtobusa:  
• iz Škofje Loke (parkirišče pri Tehniku) ob 7.30 uri,  
• iz Žirov (Gostišče Pri Županu) ob 8. uri, 
• ostale postaje po dogovoru. 
 
Predviden program: 
Pot nas bo iz Škofje Loke vodila skozi Poljansko dolino do Žirov, kjer se nam 
bodo pridružili zadnji udeleženci. Nato bomo pot nadaljevali preko Logatca do 
Postojne, kjer bomo zavili proti Ilirski Bistrici. Najprej pa se bomo ustavili v 
Prestranku pri Novakovih. Mizarstvo Novak se že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo masivnega pohištva, poleg tega pa si bomo 
lahko ogledali tudi proizvodnjo masivnih plošč iz hrastovega lesa in lesa jelše. Gospa in gospod Novak nam bosta prav gotovo 
povedala veliko zanimivega. 
Od Novakovih se bomo odpeljali v Pivko, se zapeljali skozi kraj in se ustavili v tamkajšnjem parku vojaške zgodovine. Za ogled si 
bomo vzeli kar nekaj časa in s tem podoživeli čase osamosvajanja Slovenije, pa se obenem vrnili tudi v čas pred tem. Prav gotovo 
bo zanimiv ogled starih vojaških vozil in opreme, predvsem pa spust v diverzantsko žepno podmornico P-913 Zeta. 
Po obisku vojaškega muzeja se bomo zapeljali v Kal in se ustavili tam, kjer so se nekoč ustavljali tudi trgovci na stari poti med 
Trstom in Reko. Tu se je večkrat ustavil tudi sam Martin Krpan. Pravijo, da se še danes tukaj ustavlja in, če bomo imeli srečo, ga 
bomo lahko še pozdravili. Domačini nam bodo razkazali to, več kot tristo let staro, obnovljeno tovorniško postajo. Občudovali 
bomo lahko staro kraško arhitekturo in se vživeli v čase, ko so tu mojstrovali kamnoseki in mizarji.  
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Nato pa nas bo »Martin Krpan naložil na svojo kobilico« in odpeljal nedaleč stran na zasluženo pozno kosilo, kasneje pa »poslal 
po poti od koder smo prišli«. Povratek domov je predviden v poznih popoldanskih urah.    
 
Strošek: 
• 5€/osebo za člana Sekcije lesarjev, razliko do polne cene članom krije sekcija, 
• 35 €/osebo za ostale udeležence.  
Strošek poravnate neposredno na avtobusu! Priporočamo športna oblačila in obutev.  
 
Rok za prijavo: 23.10.2019 oz. do zasedbe prostih mest. Število udeležencev je omejeno! Ob prijavi obvezno navedite vstopno 
postajo! 
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 
POZOR! PONOVNO ZAVAJAJOČE PONUDBE!   
 

 
Ponovno vas opozarjamo na zavajajočo pošto - goljufijo.  
 
Verjetno ste vsi v preteklosti vsaj enkrat prejeli elektronsko ali 
navadno pošto s strani EBN - European Business Number. Gre 
za zadevo, ki je že dolgo v obtoku.  
 
Tokrat so goljufi šli še korak dlje in obljubljajo vpis vaših 
poslovnih podatkov preko svetovnega spleta (World Business 
List). Tudi na zbornici smo preko elektronske pošte prejeli 
predizpolnjeno pristopno izjavo v imenik World-Business-List. V 
izjavi navajajo, da zbirajo podatke o vaših dejavnostih, jezikih, 
v katerih komunicirate v vašem podjetju, kontaktih za lažje stike 
med vami in potencialnimi strankami in poslovnimi partnerji... 
NIKAR NE NASEDAJTE TEM OBLJUBAM!!! 
 
Čeprav smo o tem že večkrat pisali in pozivali, da ne podpisujte 
in pošiljajte nobene izjave, se še vedno najde kdo, ki obrazec 
izpolni, podpiše in ga vrne pošiljatelju. 
 
V spodnjem delu izjave je namreč drobni tisk, v 
katerem se skriva besedilo, ki naročnika zavezuje 
k plačilu 995 EUR/leto, pogodba pa je sklenjena za 
3 leta!!! 
 
Pri vašem poslovanju je bistvenega pomena, da ste vpisani v 
slovenski poslovni register (PRS / Ajpes), ki je osnova za 
pridobitev drugih dovoljenj za opravljanje dejavnosti! 
 

 
 

SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: 11. 11. 2019!!!) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje najmlajših z Božičkom. Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno 
zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2011 do 2018). 
 
Prosimo vas, da nam imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani, 
najkasneje do ponedeljka, 11. 11. 2019. Po tem datumu prijav  žal ne bomo mogli več sprejemati!  Za obdaritev otrok bo 
poskrbela OOZ Škofja Loka. 
 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja Loka, 
za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka prispevati 
sami. Izpolnjeno prijavnico, objavljeno na naši spletni strani, prav tako pošljite na naš naslov do 11. 11. 2019. Za strošek vam 
bomo izstavili predračun. 
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v decembru! 
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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 s strani 
OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 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 2020 
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 1,00%, 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  50,00 EUR enkratno 80,00  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. 

 
PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV    
(avtor: Tjaša Dobnik in Data d.o.o.) 
 
Kaj vam vse kot državljanu pripada? 
 
Ali poznate vaše pravice iz javnih sredstev oz. kaj vse vam 
pripada s strani države? Kje jih lahko uveljavljate? Kdo vse je 
upravičen do pravic iz javnih sredstev? Pravice iz javnih sredstev 
delimo na denarne prejemke, subvencije in znižana plačila. 
 
Denarni prejemki so: otroški dodatek, denarna socialna 
pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija.  
Subvencije so: subvencija malice za učence in dijake, 
subvencija kosila za učence, subvencija najemnine.  
Znižana plačila ločimo za: znižano plačilo vrtca, pravice do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu 
družinskega pomočnika. 
 
Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke v vrstnem 
redu, ki je naveden zgoraj. Če vlagatelj vrstnega reda ne 
upošteva, se izpuščeni denarni prejemek vseeno upošteva v 
višini, kot da bi bil dodeljen. 
 
Pravice iz javnih sredstev lahko uveljavljate: 
• pri centru za socialno delo (CSD), kjer imate stalno 

prebivališče ali kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo 
stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih), in 
sicer 

• osebno, po pošti ali elektronsko (prek portala e-uprava je 
mogoče uveljavljati samo otroški dodatek, znižanje plačila 
vrtca in državno štipendijo), 

na enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, 
subvencij oziroma znižanih plačil. 
 
Kdo je upravičen do pravic iz javnih sredstev? 
• Vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno 

pravico iz javnih sredstev določa zakon, in hkrati 
• izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki 

urejajo posamezno pravico. 
Preverite ali ste upravičeni do katere izmed zgoraj naštetih 
pravic pri Centru za socialno delo. 
 

Vpogled preko spleta 
 
Vpogled v pravice iz javnih sredstev vključuje vpogled v 
uporabnikove pravice, podatke, kdaj porabniku pravica poteče 
oz. do kdaj mora oddati vlogo za podaljšanje. Na enem mestu 
lahko preverite status vaših pravic: do znižanja plačila 
vrtca, do socialne pomoči, do varstvenega dodatka, do 
subvencije malice in kosila, do otroškega dodatka ali do državne 
štipendije. 
 
Kdo so tisti, ki lahko koristijo pravice iz javnih sredstev? 
Pravice iz javnih sredstev lahko koristijo upravičenci, katerih 
dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico 
iz javnih sredstev določa zakon, in hkrati izpolnjujejo tudi druge 
pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. 
 
Kaj se je spremenilo pri uveljavljanju teh pravic? 
Na podlagi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev ter novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s 
1.1.2019 podaljševanje letnih pravic ni več potrebno obnavljati 
z oddajo vlog. Te pravice so: državna štipendija, otroški 
dodatek, znižano plačilo vrtca ter subvencija malice in kosila. O 
podaljšanju teh pravic centri za socialno delo odločajo 
po uradni dolžnosti. Vloga je še vedno potrebna za prvo 
pridobivanje pravice ali v primeru, če je bila pravica na podlagi 
prve vloge zavrnjena. 
 
Katere pravice je še vedno potrebno podaljševati z 
oddajo vlog? 
Navkljub poenostavitvam je še vedno potrebno oddajati vloge 
za nekatere pravice. Mednje denimo spadajo: pravica do 
denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, pravic do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencije 
najemnine in oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev. 
 
Kaj omogoča vpogled v pravice iz javnih sredstev? 
Vpogled omogoča pregled nad priznanimi pravicami iz javnih 
sredstev, do katerih ste upravičeni vi ali osebe, ki se upoštevajo 
pri ugotavljanju materialnega položaja. Za registracijo 
potrebujete EMŠO, davčno številko in potrebujete določiti geslo. 
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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. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 

Dostop do portala, ki omogoča vpogled se nahaja na spletni 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
Vloge za pridobitev pravic iz javnih sredstev se še vedno oddaja 
bodisi po pošti priporočeno (šteje se da je vložena z dnem 
oddaje) ali navadno (šteje se da je vložena z dnem, ko je prejeta 

na CSD), osebne oddaje na CSD ali elektronsko- na spletnem 
portalu »e-uprave«. 
 
Pogoj za oddajo elektronskih vlog in dostop do storitev e-Uprave 
je, da imajo uporabnik nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo 
slovenskih izdajateljev. 

 
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 1.3.2019 dalje 
znaša 941,67 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2019 dalje znaša: 886,63 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 35,05 EUR  (velja od 1.4.2019!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 35,53 EUR  (velja od 1.1.2019!) 

 

 

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

1.008,93 5.885,43

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - SEPTEMBER 2019

Bruto zavarovalna osnova 

(BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.681,55

85 % PP** 3,5 PP***

1.429,32 5.885,43

1.681,55

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 221,54 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 126,49 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 348,03 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 90,90 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 93,76 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,58 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 192,24 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,86 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,00 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,86 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,86 11,77

Skupaj drugi prisp. 5,72 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 545,99 2.248,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - SEPTEMBER 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 

v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
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