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V NAJEM ODDAMO POSLOVNE PROSTORE
Na zbornici oddamo v najem poslovni prostor v velikosti 64,10 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 (pritličje). Prostor je primeren za opravljanje
pisarniške, storitvene ali trgovinske dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205.

HITRO IN ENOSTAVNO DO NASVETA IN ODGOVORA
Imate vprašanje iz področja registracije
podjetja, delovnega in socialnega prava,
civilnega in gospodarskega prava,
tehnične zakonodaje in standardov ter
drugih poslovnih vsebin?
Na OOZ Škofja Loka vam v sodelovanju s Svetovalnim centrom
pri OZS in drugimi zunanjimi svetovalci z veseljem pomagamo
z brezplačnimi nasveti.
Storitve, ki jih ponujamo, so za člane s poravnano članarino
brezplačne, le nekateri svetovalni produkti so zaradi velikega
obsega dela in poglobljenosti le delno plačljivi. Celovitost
svetovalne ponudbe zagotavljamo s pokrivanjem različnih
strokovnih področij, ki se pri reševanju konkretnih problemov
velikokrat medsebojno prepletajo.
Področja, iz katerih svetujemo, so:
− pravilna izbira statusa podjetja
− registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij
− pogoji za opravljanje dejavnosti
− pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih
prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti)
− delovna razmerja in delovno pravo

−
−
−

vlaganje predlogov za e-izvršbe
širitev poslovanja v druge države,
opravljanje storitev v tujini…

VAS ZANIMA….
….kako pravilno izvedete postopek odpovedi
pogodbe o zaposlitvi?
Želite zaposliti delavca? Ali pa vas zanima, kako pravilno
odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz razlogov prenehanja
dejavnosti, poslovnih razlogov ali zaradi nezmožnosti za
opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi?
Potem smo za vas pravi naslov!
Članom s poravnano članarino nudimo brezplačne
informacije o delovno-pravni zakonodaji in postopkih
pri zaposlovanju ali odpuščanju delavcev. Sestavimo
vam tudi vse potrebne dokumente!
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na
telefon 04 50 60 200 in dovolite, da vam pomagamo!

Prihaja MOZAIK PODJETNIH – Kartica tisočerih ugodnosti za velike prihranke
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno zborničnega sistema
pridobiva številne ugodnosti in popuste pri nakupu
materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev
ali članov MOZAIKA PODJETNIH.

Prošnja za pomoč
Marku Jurčiču s.p.

Aktualno
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MOZAIK PODJETNIH sledi preprosti resnici: skupaj smo
največji kupec v Sloveniji.
Združeni v veliki obrtno-podjetniški družini zato lahko na trgu
kupujemo ceneje. S kartico MOZAIK PODJETNIH, ki je
identifikacijska kartica člana OZS in kartica tisočerih ugodnosti,

Priznanja našim
članom (jubilantom)

2

4

Finančne obveznosti

8

lahko odslej uveljavite popuste pri nakupu izdelkov in storitev,
pridobite brezplačne storitve ali izkoristite druge ugodnosti
številnih partnerjev. Z redno uporabo kartice ustvarite
prihranke, ki bodo na letni ravni lahko nekajkrat višji od
članarine.
V MOZAIK PODJETNIH vstopajo številni ugledni partnerji,
ponudba ugodnosti je vsak dan večja. Telekomunikacijske
storitve, električna energija in plin, zavarovalniške
storitve, reprodukcijski material, številne poslovne
storitve, celo sejemski prostor in oddih v termah – vse
to je za imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH odslej
občutno cenejše.
Veliko najrazličnejših ugodnosti pa prispevajo tudi člani
MOZAIKA PODJETNIH, ki drugim članom, imetnikom
kartice, priznavajo posebne popuste. Izkoristite priložnost
in se vključite v veliko mrežo ponudnikov ugodnosti! Vaša
ponudba bo dostopna tisočem imetnikov kartice, ki koristijo
ugodnosti doslej največjega obrtno-podjetniškega projekta.
Ne prezrite tudi posebnih ugodnosti območnih obrtnopodjetniških zbornic in se sami prepričajte, da so tisočere
ugodnosti MOZAIKA PODJETNIH poslovna priložnost brez
primere.

Kartico MOZAIK PODJETNIH boste vsi člani OZS dobili
do 15. avgusta 2013.

PROŠNJA ZA HUMANITARNO POMOČ MARKU JURČIČU s.p., ČLANU OOZ ŠKOFJA LOKA
Žal nesreča nikoli ne počiva, zato se obračamo na vas, da po
svojih zmožnostih pomagate našemu stanovskemu kolegu samostojnemu podjetniku Marku Jurčiču iz Križne gore.
V nedeljo, 30. junija 2013, je okoli 12.30 ure na njegovi žagi
izbruhnil požar. Vzrok za požar uradno še ni znan, policija pa
meni, da je ogenj vzniknil zaradi pregretja opreme za razrez
lesa, nakar se je hitro razširil po celotnem gospodarskem
objektu, velikem 40x7 metrov in dosegel tudi ostrešje. Na
srečo so gasilci uspeli preprečiti širjenje požara še na hlev in
celotno domačijo.
V požaru je nastalo za približno 150.000 evrov gmotne škode,
saj je objekt v celoti pogorel, delno pa so bili uničeni tudi stroji
in oprema. Objekt je bil zavarovan, stroji in oprema pa žal ne.
Članu želimo z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov
preko Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom
pomagati, da bo lahko čim prej obnovil žago in
nadaljeval s svojo dejavnostjo, zato vas prosimo, da k
akciji po svojih zmožnostih pristopite tudi vi.
Dobrodošel bo vsak prispevek. Nakažete ga lahko na naslov:
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, Celovška cesta
71, 1000 Ljubljana, TRR pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025
7684 878, BIC banke: LJBASI2X, namen: Humanitarna pomoč
– požar Marko Jurčič, koda namena: CHAR, sklic: 00 10–
1022.
Kaj je Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom?
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom (v nadaljevanju
Ustanova) je bila ustanovljena izključno za nudenje pomoči
članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, v prvi vrsti za

ublažitev težav, ki jih posameznemu članu povzroči
elementarna nesreča.
Zneski, ki jih ustanova nameni oškodovanim obrtnikom, seveda
ne nadomestijo vse škode, vendar pa oškodovancem
pomagajo, da lažje prebrodijo prve hude trenutke.
Ustanova je tudi uradno upravičenka do tistega dela
dohodnine, ki ga lahko vsi državljani namenimo za
humanitarne namene. Vabimo vas, da ta svoj del dohodnine raje kot državi - namenite za pomoč svojim stanovskim
kolegom v stiski.
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko vsak
državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine,
odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošnih koristnih
(humanitarnih) namenov. Julija 2010 je Ustanova pridobila
status upravičenca do teh sredstev. Poziva vse člane, naj svoj
del dohodnine namenijo svoji stanovski humanitarni
organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo treba), kakor
pa državi.
Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi, izpolnite
obrazec, ki se nahaja na naši spletni strani (www.oozskofjaloka.si) ter ga čim prej oz. najkasneje do 31.12.2013:
predajte naši območni obrtno-podjetniški zbornici ali
pošljite pristojnemu davčnemu uradu ali
oddajte zahtevo preko e-davkov.
Nikoli ne veste, kdaj se boste morda tudi sami znašli
med tistimi, ki bodo potrebni pomoči!

AKTUALNO
OBVEZNO SPOROČANJE PODATKOV V EVIDENCO TRGA
NEPREMIČNIN PO 1. JULIJU 2013
S 1.7.2013 se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin,
zato morajo najemodajalci (tako fizične kot tudi pravne
osebe) sporočati podatke o sklenjenih najemnih

razmerjih GURS-u, prav tako je obvezno poročanje tudi
za prodajalce nepremičnin, kadar prodajalec pri prodaji
obračuna DDV.
Najemodajalci fizične osebe sporočajo podatke bodisi na
papirju bodisi elektronsko preko povezave na spletnem portalu
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PROSTOR, na straneh Evidence trga nepremičnin (spletna
stran GURS). Za registracijo za uporabo spletne aplikacije je
potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.
Prodajalci nepremičnin poročajo izključno elektronsko, prav
tako najemodajalci pravne osebe.
Roki za poročanje so:
− do 15. v mesecu za pretekli mesec za novo sklenjene
pogodbe ali za spremembe pogodbe (spremenjeno višino
najemnine), prvič se torej poroča do 15. avgusta za
pogodbe sklenjene v juliju 2013,
− najkasneje do 15. decembra 2013 za najemne pogodbe, ki
na dan 1. julij 2013 trajajo, ne glede na to, ali bodo v
trenutku poročanja še trajale.

zaporednih dni, v zadnjih šestih mesecih pred zaposlitvijo
mlajšega delavca pa bo moral redno izplačevati plače in
plačevati prispevke.

Podrobnejše informacije najdete na spletnem naslovu:
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/aktualno_cele_novice/ev
idenca_trga_nepremicnin/

POZOR! V Uradnem listu sta bila že objavljena tudi:
→ Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za
prvo zaposlitev (Ur. list RS, št. 55/2013 dne 28.6.2013)
→ Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe
na trgu dela med odpovednim rokom (Ur. list RS, št.
57/2013 dne 5.7.2013).

SPREJETA NOVELA ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
Dne 15. julija je DZ RS sprejel novelo zakona o urejanju trga
dela. Novela omejuje pravico do vključevanja v javna dela na
dolgotrajno brezposelne, začasna in občasna dela za
upokojence pa razbremenjuje posebnega davka na določene
prejemke.
Glede na sprejeto novelo se bodo v javna dela lahko po
novem vključile le dolgotrajno brezposelne osebe, to je osebe,
ki so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljene več kot
eno leto. Vključitev bo prostovoljna, v času opravljanja teh del
pa bo veljalo polovično mirovanje denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti, kar pomeni, da se bo prejemniku
denarnega nadomestila v primeru, če bo v javna dela vključen
12 mesecev, šest mesecev štelo, kakor da bi dobival
nadomestilo.
Potrjene spremembe se nanašajo tudi na začasna in
občasna dela upokojencev. Ukinjajo namreč 25odstotno dajatev od dohodka za opravljeno delo, ki
izhaja iz zakona, ki ureja poseben davek na določene prejemke
in se sicer denimo nanaša na delo preko avtorske pogodbe ali
podjemne pogodbe. Skupaj s 25-odstotno dajatvijo iz zakona o
urejanju trga dela in drugimi prispevki so bila namreč začasna
in občasna dela doslej obremenjena okoli 60-odstotno.

SPREJET ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA
PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA
Prav tako so poslanci DZ RS 15. julija sprejeli zakon o
interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva. Zakon določa olajšave za delodajalce, ki bodo zaposlili
mlajšega od 30 let ter zgornjo mejo porodniškega nadomestila,
ki ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače.
Po sprejetem dopolnjenem predlogu zakona bodo delodajalci,
ki bodo za nedoločen čas zaposlili mlajšega od 30 let, za
prvi dve leti oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in
zdravstveno
zavarovanje,
zdravstveno
zavarovanje,
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer
brezposelnosti. Ukrep se bo nanašal na čas od 1.
novembra letos do konca leta 2014.
V skladu z varovalkami, ki jih vključuje potrjeno dopolnilo
pristojnega odbora, bo do spodbude upravičen delodajalec, ki
zadnje tri mesece pred zaposlitvijo mlajšega delavca ni začel
postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. ni odpovedal
pogodbe delavcem iz poslovnih razlogov. Delodajalec tudi ne
bo smel imeti blokiranega transakcijskega računa 30 ali več

Sprejeti zakon omejuje tudi najvišje izplačilo porodniškega
nadomestila, tako da ne more biti višje od dvakratnika
povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki znaša okoli 2800 evrov
bruto. Po oceni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti bo določba zajela približno 100 žensk. Ukrep
bo veljal od 1. avgusta letos do vključno leta, ki sledi tistemu,
v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto
družbenega proizvoda (BDP).

ČLAN SPRAŠUJE!
Imam zaposlenega delavca, starega
59 let, ki ima že 40 let delovne dobe
in bo ostal v zaposlitvi. Kakšne so
bonitete delodajalca, ki jih je določil
novi pokojninski zakon?
Odgovor:
S prvim julijem 2013 so delodajalci oproščeni plačila
prispevkov delodajalcev za pokojninsko zavarovanje v višini 30
% za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 % za
delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do
predčasne pokojnine. V letošnjem letu znaša za moške ta
starostni pogoj 58 let in 4 mesece, za ženske pa 58 let. Tako
boste za tega delavca oproščeni plačila prispevkov delodajalca
v višini 50%. V prehodnem obdobju se ta starost dviguje za 4
mesece na leto, tako da bo za moške prehodno obdobje pri
starosti 60 let zaključeno v letu 2018, za ženske pa v letu
2019. Od takrat naprej bo torej možno koristiti le oprostitev
prispevkov v višini 30 %, za delavce stare 60 let ali več. Prav
tako boste za vašega delavca, ko bo dopolnil starost 60 let
upravičeni le do oprostitve plačila prispevkov delodajalca v
višini 30%.
Oproščeni del prispevka delodajalca za navedene delavce
plačuje Republika Slovenija iz državnega proračuna, prvič pa
se upošteva pri obračunu plač za mesec julij 2013, torej pri
izplačilih, ki bodo izvršena v mesecu avgustu 2013.

INFORMACIJA GLEDE ZAPOSLOVANJA IN DELA
DRŽAVLJANOV REPUBLIKE HRVAŠKE V SLOVENIJI PO
1. 7. 2013 (vir: www.mddsz.gov.si)
Od 29. 6. 2013 je v veljavi Zakon o uveljavitvi prehodnega
obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške
v Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko
unijo (Uradni list RS, št. 55/2013), ki določa, da se državljani
Republike Hrvaške po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko
unijo še naprej zaposlujejo in delajo pod pogoji, ki jih določajo
predpisi Republike Slovenije, ki urejajo zaposlovanje in delo
državljanov držav, ki niso članice Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.
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Skladno s tem ter na podlagi določb Zakona o zaposlovanju in
delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/2011; ZZDT-1) in
upoštevajoč evropsko zakonodajo na tem področju v
nadaljevanju Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti izdaja osnovna praktična pojasnila, namenjena
uporabnikom:

1. Sem državljan Republike Hrvaške, ki v Slovenijo prihaja z
namenom zaposlitve ali dela pri delodajalcu s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Za zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji potrebujete delovno
dovoljenje. Pogoje za izdajo posamezne vrste delovnega
dovoljenja določa ZZDT-1.

Za nadaljnjo zaposlitev ali delo je potrebno v zakonsko
določenem roku še pred iztekom veljavnosti delovnega
dovoljenja tega podaljšati ali pridobiti novo delovno dovoljenje,
skladno z določbami ZZDT-1.
Če se nameravate po izteku veljavnosti delovnega dovoljenja
samozaposliti, ne potrebujete delovnega dovoljenja.

4. Sem državljan Republike Hrvaške in:
− sem družinski član slovenskega državljana ali državljana
druge države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
− imam pravico do stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji;
− sem tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni
vrsti.

2. Sem državljan Republike Hrvaške, ki v Slovenijo prihaja z
namenom samozaposlitve.

Za zaposlitev, samozaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji ne
potrebujete delovnega dovoljenja in imate prost dostop na
slovenski trg dela.

Za samozaposlitev v Republiki Sloveniji ne potrebujete
delovnega dovoljenja.

5. Smo podjetje s sedežem v Republiki Hrvaški, ki želi v
Republiki Sloveniji izvajati storitve z napotenimi delavci.

3. Sem državljan Republike Hrvaške, ki v Sloveniji že prebiva
na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in
imam veljavno delovno dovoljenje z omejeno časovno
veljavnostjo.

Za izvajanje storitev ne potrebujete delovnega dovoljenja. Pred
začetkom izvajanja storitev ste Zavodu RS za zaposlovanje
dolžni le prijaviti začetek izvajanja storitve na obrazcu TUJ-5A.

PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v
njihovi družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali
našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad
30 let), okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma v drugi polovici oktobra.
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 9. septembra 2013.

2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, 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 tudi letos objavljamo spisek članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35 ali 40 in več let opravljanja
dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru smo izdelali računalniški izpis. Ker so podatki v registru lahko tudi netočni,
predlagamo, da spisek natančno pregledate.
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu 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.
Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 9. september 2013.
40, 45 in 50 let
ZAP.ŠT. NAZIV

NASLOV

POŠTA

1

JOŽE MOHORIČ s.p. IZDELOVANJE VZMETI "VIBA M"

NA PLAVŽU 51

ŽELEZNIKI

2

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

MESTNI TRG 7

ŠKOFJA LOKA

3

ŽBONTAR STANISLAVA s.p. GOSTILNA PRI SLAVCU

ZALI LOG 22

ŽELEZNIKI

NASLOV

POŠTA

TRATA 50

ŠKOFJA LOKA

NASLOV

POŠTA

35 let
ZAP.ŠT. NAZIV
1

HABJAN TRANSPORT d.o.o., Škofja Loka

30 let
ZAP.ŠT. NAZIV
1

B-TEH, projektiranje, proizvodnja, trgovina in turizem, d.o.o.

STARA LOKA 23

ŠKOFJA LOKA

2

IZR, d.d., ŠKOFJA LOKA

KIDRIČEVA CESTA 66A

ŠKOFJA LOKA

3

PREVOZI IN GRADBENA MEHANIZACIJA LAVTAR TOMAŽ S.P.

SELCA 175

SELCA

4

AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA MILOŠ ŠIMIC S.P.

LJUBLJANSKA CESTA 17

ŠKOFJA LOKA

4

20 LET
ZAP.ŠT. NAZIV

NASLOV

POŠTA

1

ALPMETAL & CO, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Selca

SELCA 86

SELCA

2

HAFNERJEVO NASELJE 1

ŠKOFJA LOKA

3

ANTON d.o.o., Škofja Loka
BERCE MIRKO s.p. GOSTILNA "PRI ŠTIHLNU" PREVOZ BLAGA IN
PLUŽENJE CEST S TRAKTORJEM

LAJŠE 12

SELCA

4

ČORIĆ HAJRUDIN s.p. TESARSTVO

FRANKOVO NASELJE 45

ŠKOFJA LOKA

TRNJE 12

ŽELEZNIKI

5

FLANDER MARKO s.p. AVTOPREVOZNIŠTVO-PREVOZ BLAGA

6

AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA ROBERT FLORJANČIČ S.P.

STUDENO 4

ŽELEZNIKI

7

KAPO Škofja Loka d.o.o.

SUHA 9

ŠKOFJA LOKA

8

HLADILNIŠKI PREVOZI, KOBLAR DAMIJAN S.P.

SUHA 36

ŠKOFJA LOKA

9

KRISTAN MARIJA s.p. SEMENARNA ŽIRI
DOBRAČEVSKA ULICA 90
KUNC JOŽE s.p. MONTAŽA STAVB.POHIŠTVA, STROPNIH IN
STENSKIH LESENIH OBLOG
PARTIZANSKA CESTA 77
SERVIS IN MONTAŽA ENERGETSKIH NAPRAV, ŠIVALNICA PAVLE
LOGAR S.P.
HOTOVLJA 21
MARKELJ STANISLAV s.p. AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA V
PROSTEM CESTNEM PROMETU
SV. ANDREJ 10

ŽIRI

ŽELEZNIKI

10
11
12

ŽIRI
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
ŠKOFJA LOKA

13

AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA DARKO MOHORIČ S.P.

RACOVNIK 4 A

14

AVTOPREVOZNIŠTVO TOMAŽ PODOBNIK S.P.

POD PLEVNO 3

ŠKOFJA LOKA

15

POGAČNIK MILOTIN S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA

KNAPE 25

SELCA

16

PREZELJ JANEZ S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA

DAVČA 29

ŽELEZNIKI

17

STANOVNIK LUKA s.p. SLIKOPLESKARSTVO

KIDRIČEVA CESTA 74

ŠKOFJA LOKA

18

SVETLE d.o.o., Žiri

TRIGLAVSKA ULICA 25

ŽIRI

19

ŠTAJER DANICA s.p. ŽENSKO FRIZERSTVO

VIRMAŠE 232

ŠKOFJA LOKA

20

VARPLAST d.o.o.

KIDRIČEVA CESTA 83

ŠKOFJA LOKA

NASLOV

POŠTA

10 LET
ZAP.ŠT. NAZIV
1

AGENCIJA ČELIK d.o.o.

VIRMAŠE 118

ŠKOFJA LOKA

2

AP PEJKOVIĆ k.d. Trgovina in gradbene storitve

SESTRANSKA VAS 60

GORENJA VAS

3

PREVOZI IN STORITVE BCAR KRISTJAN BEVK S.P.

GORENJA VAS - RETEČE 7A

ŠKOFJA LOKA

4

BOGATAJ MARKO s.p. ŠKANDER TRANS

STIRPNIK 4

SELCA

5

IN TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o.

ŠOLSKA ULICA 2

ŠKOFJA LOKA

6

JEMC JERNEJ s.p. ČIPKE MOJCA

BLAŽEVA ULICA 2

ŠKOFJA LOKA

7

KAVČIČ SIMON s.p. IZOLACIJSKI IZDELKI

POD GRIČI 59

ŽIRI

8

FRIZERSKI SALON FRU-FRU DARJA KISOVEC TRČEK S.P.

TAVČARJEVA ULICA 27

ŠKOFJA LOKA

9

KOŠIR JOŽEF s.p. ELEKTRO IPS

PODLUBNIK 159

ŠKOFJA LOKA

10

LVL livarstvo in orodjarstvo d.o.o.

KIDRIČEVA CESTA 75

ŠKOFJA LOKA

11

MESEC STANISLAV s.p. TGM MESEC

POZIRNO 4

SELCA

12

RESTAVRATORSTVO NASTRAN KAREL NASTRAN s.p.

PODLUBNIK 336

ŠKOFJA LOKA

13

OGREVANJE GABER MONTAŽA GRELNIH TELES d.o.o.

DRAGA 27

ŠKOFJA LOKA

14

PEČNIK MOJCA s.p. "OK-ART" UOKVIRJANJE SLIK

POD PLEVNO 108

ŠKOFJA LOKA

15

PLANEN d.o.o. Škofja Loka

KIDRIČEVA CESTA 72B

ŠKOFJA LOKA

16

RA-STIL d.o.o.

ZMINEC 29

ŠKOFJA LOKA

17

SPLOŠNO MIZARSTVO MARKO RANT S.P.

HOTOVLJA 26

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

18

ŠINKOVEC BOŠTJAN s.p. BS TRGOVINA IN STORITVE

CESTA TALCEV 6A

ŠKOFJA LOKA

19

MODNO KROJAŠTVO BRANKO TOMAŽIN s.p.

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 14

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

20

VRHUNC MARIJA s.p. FRIZERSKI SALON MIRA-MARIJA

ČEŠNJICA 54

ŽELEZNIKI

21

ZUPAN MATEJA s.p. SNOOPY HITRA PREHRANA

CRNGROB 3

ŽABNICA

JAVNI RAZPISI IN POVABILA
P4 - SOFINANCIRANJE NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V
LETIH 2013 – 2014
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v
materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so

povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo
dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s
temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje
obstoječega podjetja.
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Upravičeni stroški so stroški:
1. materialnih investicij, in sicer stroški nakupa novih strojev in
nakupa nove strojne opreme;
2. nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa nove
programske opreme do največ 40.000,00 EUR, ki predstavljajo
smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami
oziroma
temeljito
izboljšanimi
proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi
spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na
tehnološkem področju.
Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja. Za
mikro podjetja je višina sofinanciranja do 50% upravičenih
stroškov za sofinanciranje (pogoji):
- spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje
znaša 100.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost
upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
- zgornja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša
500.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
- minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi
upravičenih stroškov je 50.000 EUR; maksimalna odobrena
višina sofinanciranja je 250.000 EUR.
Do sofinanciranja so upravičene samo začetne investicije.
Nadomestne investicije niso upravičene do sofinanciranja.
Rok za predložitev vlog je 5.9.2013!
Celotno razpisno dokumentacijo in vse podrobnosti najdete na
spletnih
straneh
Slovenskega
podjetniškega
sklada
(http://www.podjetniskisklad.si).
JAVNO
POVABILO:
»USPOSABLJANJE
IN
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2011«
Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja
zaposlenih. Z javnim povabilom želi Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije spodbujati delodajalce,
da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in
kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu
dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju
usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in
zaposljivosti.
Ciljne skupine javnega povabila so:

•

za sklop usposabljanj A in B (splošna in posebna
usposabljanja): zaposleni pri ponudniku, ki v času
usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let; invalidi, zaposleni pri
ponudniku; ženske z največ dokončano osnovno šolo
zaposlene pri ponudniku;
•
za sklop usposabljanj C (javno veljavni programi): vsi
zaposleni pri ponudniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da tekom trajanja javnega
povabila spremeni ciljno skupino, o čemer bo obvestil javnost
na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.
Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih
projektov znašajo skupaj 1.437.888,45 EUR.
Ponudbo lahko ponudniki brez posrednikov vložijo od 1. 7.
2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma
najkasneje do 31. 10. 2013.
Dodatne informacije nudi Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si)

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU
V LETU 2013
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS št.
55/2013 objavil nov javni razpis. Predmet razpisa je
dodeljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti
podjetniškega značaja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
Posojila so namenjena projektom na območju celotne
Republike Slovenije. Skupna višina razpisanih ugodnih
posojil za podjetniške projekte je 6.000.000 EUR.
Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja
podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti
ter večje zaposljivosti v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV): nakup
nepremičnin, gradnja in obnova objektov, nakup strojev in
opreme (z montažo in s prevozom), nakup nematerialnih
naložb.
Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so lahko velika,
srednje velika, mala in mikro podjetja.
Rok za oddajo prijav je le še 20.9.2013 do 14. ure.
Dodatne informacije nudi Slovenski regionalno razvojni sklad
na www.regionalnisklad.si, kjer je objavljen tudi celotni razpis.

UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d.
in Gorenjsko banko d.d. Kranj
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,0%
oziroma 1,9%. 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
GB d.d. Kranj.
Vrsta naložbe
Kratkoročni kredit 12 mesecev
Namen naložbe
za gibljiva sredstva
Znesek kredita
max. 10.000 EUR/leto
Možnost
pridobitve pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave
kredita
o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2014
GORENJSKA BANKA d.d. Kranj
NLB d.d.
1. Obrestna mera
1,90%, letno, nesprejemljiva
2,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje
v skladu s politiko banke
v skladu s politiko banke
3. obračunavanje obresti
mesečno, na proporcialni način, na podlagi mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim
360 dni za leto in za dejanske dneve sklepom o obrestnih merah Nove LB
financiranja
4. Datum plačila obresti
mesečno
mesečno
5. Odplačilo glavnice
v skladu z dogovorom s kreditojemalcem dvanajst mesečnih obrokov
(mesečno, kvartalno, polletno)
6. Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
nakazilo na poslovni račun

6

7.
8.

Nadomestilo za
obravnavo zahtevka
Vloge sprejema

65,00 EUR enkratno

50,00 EUR enkratno

Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, NLB d.d., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,
Kapucinski trg 7, tel.: 04/ 2084-142
tel.: 04/ 5150- 430
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko.
Prostovoljni član lahko pridobi kratkoročni kredit po preteku vsaj 6-mesečnega članstva in rednega plačevanja članarine OOZ Škofja
Loka.
Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru
prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija!

UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, v katero svoja sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je odprt razpis, v okviru katerega lahko podjetja in dopolnilne dejavnosti
na kmetijah pridobite ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.
Dolgoročna posojila so vam na voljo za:
- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Dobite jih lahko po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a. Najamete jih lahko za dobo do 10 let.
Razpis je odprt tudi za kratkoročna posojila, ki jih lahko najamete za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev po
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.
Za podrobnejše informacije o razpisu pokličite na Razvojno agencijo Sora, tel. 04 50 60 220.

Akcija: "ČLAN - ČLANU"
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med
svojimi člani! Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega
poslovanja odločili tudi vi! Spodaj navedene obratovalnice nudijo članom OOZ Škofja Loka
posebne popuste:
STUDIO DESIGN DEMŠAR d.o.o., Kamnitnik 18, Škofja Loka nudi 10%
popust na marketinške materiale in profesionalno fotografijo. Info: 041
736 898, www.design-demsar.si, www.francdemsar.com
RAČUNOVODSKI SERVIS ERIKA, Fužinska ul. 3, Škofja Loka (nad
Deželno banko poleg mlekarne) nudi prve tri mesece 50% popusta na
računovodske storitve. Info: 031 375 328, www.erika.si.
KOZMETIČNO-MASAŽNI SALON RITMOLOKO, Kidričeva c. 75, Škofja
Loka, 10 % popust na vse masaže (klasična in športna masaža, masaža
hrbta, refleksna masaža, antistresna in anticelulitna masaža,
kombinacija ThetaHealing svetovanja in masaže, masaža v dvoje in
TUI-NA masaža. Info in prijave: 041 710 310 ali info@ritmoloko.si,
www.ritmoloko.si
AM – BS inženiring, d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.: 051 366
397 ali 040 543 340, ales@ab-okolje.si, nudi 10 % popusta pri izdelavi
in postavitvi rastlinskih čistilnih naprav, sanacijah
in
vzdrževanju
kanalizacijskih sistemov v poslovnih in stanovanjskih objektih, snemanju
kanalizacijskih sistemov, odmašitvi zamašenih kanalizacijskih sistemov
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 10%
popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično masažo,
metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 040/377-126 ali
suzana@sankari.si
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 4a,
Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko ali
lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna)
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10% popust
na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 867 149.
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo nas. 164,
Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. Info: 064 106 246.
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust ob
nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale storitve:
okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, kontaktne leče ipd.
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na storitev
masaže telesa. Info: 051 313 734.
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na urejanje
nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info: 040 293 321.
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 192, Škofja
Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: www.fiziz.si, 040 814 313.

AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas, 10%
popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369.
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14, 4223
Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-468.
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.: 040/288232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu tiskarskih storitev
(offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega oblikovanja, dodelave tiskovin.
MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2, Škofja
Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih prostorov, notranje
opreme, razne lesene embalaže, ostalih mizarskih storitvah ter vodenju
poslovnih knjig. Info: 040/504-172, www.kuhinje-strusnik.si
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja vas,
10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 ali
www.fotografiranje.si
TAPI MITJA JELENC s.p., Ojstri vrh 14, Železniki, 10% popust pri
tapetniških storitvah. Tel.: 041/411-238 ali www.tapi.si
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% popust pri
izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20.
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % popust
pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981.
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% popust
od višine ene mesečne premije. Enaki pogoji veljajo v primeru sklenitve
življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi pokojninsko - rentni varčevalni
načrt, z možnostjo dodatnega nezgodnega zavarovanja v času
plačevanja premije. Tel: 04/515 42 50.
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja vas,
tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu
elektromotorjev in hladilnih naprav.
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara Loka 152, 4220 Škofja Loka, 10%
popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so namenjene treningu v raznih
športih. Dodatne informacije: www.tone-si.com, tel. 041/200-906.
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127, Škofja
Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398, 041/638-017,
nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega oblikovanja in računalniške
priprave za tisk.
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja vasReteče 7a, Šk. Loka, 5 % popusta pri vseh prevozih, tel. 031/642-553.
CVETLIČARNA FLORA ANICA PRALICA s.p., Spodnji trg 35, Škofja Loka,
10 % popust ob nakupu rezanega cvetja.
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FINANČNE OBVEZNOSTI
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: Račune za
članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)
pošilja mesečno. Kriterije za članarino določa Zakon o
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št.
102/2007 z dne 9.11.2007).
ODPIS ALI ZMANJŠANJE ČLANARINE
Na podlagi Obrtnega zakona o zmanjšanju ali odpisu članarine
odloča Upravni odbor OZS, pri čemer upošteva priporočene
kriterije:
− član dela sam in je v bolniškem staležu več kot mesec dni;
− v primeru smrti;
− v primeru nastopa višje sile (dogodek izvira iz kakšnega
vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvidevati, se mu izogniti ali
ga odvrniti, npr.: potres, poplava, požar,…), zaradi
katerega je občuten izpad dohodka v obratovalnici;
− lastnik – samostojni podjetnik ali pravna oseba sam osebno
opravlja dejavnost, je dopolnil 65 let, opravljanje
dejavnosti mu predstavlja sekundarni vir dohodkov,
opravlja dejavnost 40 let ali več in je aktiven član ter
dejavnost opravlja v manjšem obsegu.

Obrazce oz. vloge dobite v pisarni naše zbornice v Škofji Loki,
kjer smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije.
2. ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA: Najnižja bruto
pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je
poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 848,07 EUR
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno
oddati elektronsko preko sistema e-davki.
3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za
polni delovni od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 EUR.
Povprečna mesečna plača v RS za maj 2013: 1.523,65 EUR.
Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega
prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km.
4.
PAVŠALNI
PRISPEVKI
ZA
ZAVEZANCE,
KI
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR.
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni od 1.1.2013 znaša 4,55 EUR.

Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec julij 2013:
Dosežena osnova v EUR za leto 2012

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec
v EUR = 1.523,65 EUR

Bruto osnova
Vrsta prispevka
1. Prispevek za zdravst. zavarov.
(skupaj)
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%)
poškodbe pri delu, poklicne bolezni
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%)
3. Ostale dajatve KONTO: 2020
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%)
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%)
PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3)

Do vključno
9.156,72

Nad 9.156,72 Nad 18.305,64 Nad 27.458,46 Nad 36.611,28 Nad 45.764,10 Nad 54.916,92
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
18.305,64
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74
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plača
v EUR

60% povp.
plače
v EUR

90% povp.
plače
v EUR

120% povp.
plače
v EUR

150% povp.
plače
v EUR

180% povp.
plače
v EUR

Nad
64.069,74

210% povp.
240%
povp.plače
plače
v EUR
v EUR

783,66

914,19

1.371,29

1.828,38

2.285,48

2.742,57

3.199,67

3.656,76

13,45%
12,92%
0,53%

105,40
101,25
4,15

122,96
118,11
4,85

184,44
177,17
7,27

245,92
236,23
9,69

307,39
295,28
12,11

368,88
354,34
14,54

430,36
413,40
16,96

491,83
472,45
19,38

24,35%
24,35%

190,82
190,82

222,61
222,61

333,91
333,91

445,21
445,21

556,51
556,51

667,82
667,82

779,12
779,12

890,42
890,42

0,40%
0,20%
0,20%

3,14
1,57
1,57

3,66
1,83
1,83

5,49
2,74
2,74

7,31
3,66
3,66

9,14
4,57
4,57

10,97
5,49
5,49

12,80
6,40
6,40

14,63
7,31
7,31

299,36

349,22

523,83

698,44

873,05

1.047,67

1.222,28

1.396,88

Stopnja

KRATKA OBVESTILA
IZOBRAŽEVANJA RAZVOJNE AGENCIJE SORA, katere
soustanovitelj je tudi OOZ Škofja Loka
1. Brezplačna delavnica: Kako postati podjetnik? (sreda,
28.8.2013, ob 13. uri)
2. Brezplačna delavnica: Podjetnik in poslovna komunikacija
(sreda, 11.9.2013, ob 13. uri)
Obe delavnici bosta potekali v veliki sejni sobi Upravne enote
Škofja Loka, Poljanska cesta 2.
Dodatne informacije in prijave: Razvojna agencija Sora, tel.: 04
50 60 220, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si

PRIPRAVLJAMO:
-

-

september: predavanje na temo novosti na davčnem
področju
september: sodelovanje na MOS 2013 v Celju
oktober: tečaji tujih jezikov
oktober: tečaj iz varstva pri delu
oktober-november: usposabljanje iz prve pomoči
oktober: podelitev priznanj jubilantom

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: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov
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