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POZOR!!! 
 
Želite biti redno in hitro seznanjeni z različnimi novostmi na področju zakonodaje, aktivnostmi sekcij, OZS ter naše zbornice? Sporočite 
nam naslov svoje elektronske pošte in tekoče boste prejemali naša obvestila, opomnike na dogodke…, saj je prejeta informacija v 
pravem trenutku lahko »zlata vredna« (ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200).  
Vabimo vas tudi, da prisluhnite naši redni tedenski oddaji »Obrtniki sebi in vam«, v kateri vas seznanjamo z delom naše  zbornice, 
novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, aktualnimi novicami… 
Poslušajte nas vsak ponedeljek ob 12.30 uri na valovih radia Sora. 
 
 

 
OGLEJTE SI RAZSTAVO EXPO V NAŠI DRUŽBI 
 
OOZ Škofja Loka je pripravila program 2-dnevne strokovne ekskurzije z ogledom 
svetovne razstave EXPO Milano. Potekala bo v četrtek, 27. in petek, 28. avgusta 
2015. Program: 
→ 1. dan: četrtek, 27.8. 
Odhod iz Škofje Loke bo v zelo zgodnjih jutranjih urah, sledila bo vožnja proti Milanu, kjer si bomo ogledali svetovno, tematsko 
razdeljeno razstavo na temo hrane in energije. S sprehodom po razstavi bomo na nek način potovali po vsem svetu in srečevali različne 
kulture ter tradicionalno kulinariko z vsega sveta. Pred razstavnim prostorom Slovenije se bomo udeležili svetovne premiere pametnega 
sistema za nadzor okoljskih parametrov našega člana – podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. Njihova napredna rešitev omogoča učinkovito 
spremljanje in beleženje pogojev okolja: temperature, vlage, tlaka, osvetljenosti, koncentracije CO2 in drugih parametrov. Sledila bo 
manjša pogostitev v Slovenskem paviljonu, nato pa odhod v hotel in nočitev. 
→ 2. dan: petek, 28.8. 
Po zajtrku se bomo odpeljali na ogled polotoka Sirmione ob Gardskem jezeru. Ko vstopimo v staro mestno jedro skozi mogočno 
trdnjavo Rocca Scaligera, se nam zazdi, da se je čas ustavil. Sirmione je mesto, kjer si roke podajajo nasprotja. Del teh bomo doživeli 
med ladijsko vožnjo, ko bomo obkrožili istoimenski polotok. Po ogledu bo sledila vožnja na kosilo na območju Gardskega jezera in nato 
vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.   
Cena za udeležbo na strokovni ekskurziji znaša 134 EUR/osebo (z vključenim DDV) in zajema stroške vstopnine na sejem, 
nočitev z zajtrkom, kosilo na območju Gardskega jezera (turistični menu, pijača je za doplačilo), ladijsko vožnjo okrog polotoka 
Siormione, zunanje oglede in spremstvo vodnika. Stroške prevoza z avtobusom bo po sklepu Upravnega odbora krila OOZ 
Škofja Loka, prav tako bo v sodelovanju s podjetjem Lotrič Meroslovje d.o.o. zbornica krila stroške manjše pogostitve 
v Slovenskem paviljonu. 
 

Na voljo je še nekaj prostega prostora, zato vas vabimo h prijavi. ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 18. AVGUST na telefon 04 
50 60 200 ali po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net).  
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AKTUALNO 
 
NE POZABITE! OBVEZEN ZAPIS 
MATIČNE ŠTEVILKE DRUŽBE NA 
NJENIH DOPISIH! 
 

Z 8.8.2015 so začele veljati nekatere spremembe Zakona o 
gospodarskih družbah - ZGD-1I (Ur.l. RS št. 55/2015). 
Ena izmed teh sprememb je naslednja: 
na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku (sem sodi tudi 
naročilnica), mora od 8.8. 2015 dalje biti namesto številke 
registrskega vpisa obvezno zapisana matična številka družbe. 
Tako mora biti na navedenih dopisih obvezno zapisana: 
celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je 
družba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa še 
znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.  
 
Zapis številke registrskega vpisa  družbe na teh dopisih tako po 
novem ne bo več obvezen, bo pa namesto njega obvezna 
matična številka družbe. 
Če dopisi družbe nimajo teh podatkov, je to prekršek, za 
katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za družbo 
kot tudi odgovorno osebo.  
 
Ureditev glede tega vprašanja pri samostojnih podjetnikih 
ostaja nespremenjena, in sicer: Na sporočilih, ki jih podjetnik 
pošlje posameznemu naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), 
morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova 
matična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru 
obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in 
sedež. 
 
 
OBVEZNA OBJAVA NAMERE O PRENEHANJU 
OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI S.P. IN SKRAJŠANJE ROKA 
ZA OBJAVO TE NAMERE 
 
Novela Zakona o gospodarskih družbah med drugim uvaja tudi 
obvezno objavo namere o prenehanju opravljanja dejavnosti 
samostojnega podjetnika in skrajšanja roka za objavo te 
namere iz 3 mesecev na 15 dni. Sprememba ni samo 
skrajšanja roka iz 3 mesecev na 15 dni, temveč tudi, da bo po 
novem obvezna objava te namere na spletnih straneh 
AJPES-a. 
 
Do 8. avgusta 2015 je veljalo: »Podjetnik mora vsaj tri mesece 
pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na primeren način (s 
pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih 
prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob 
tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.  
Od 8. avgusta 2015 velja: »Podjetnik mora vsaj 15 dni pred 
prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES 
objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti 
tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na 
spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine 
obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih 
javnega obveščanja, poslovnih prostorih).«. 
 
Odslej je torej OBVEZNA objava te namere na spletnih 
straneh AJPES-a.  
Do sedaj objava na spletnih straneh AJPES-a ni bila potrebna. 
Bo pa tudi po novem lahko podjetnik, poleg obvezne objave na 
straneh AJPES, tudi na druge načine obvestil o prenehanju 
opravljanja dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega 
obveščanja, poslovnih prostorih). Vendar v vsakem primeru 
tudi na straneh AJPES-a. Po novem bo tako AJPES ob izbrisu 

s.p.-ja iz PRS preverjal ali je bilo pred tem na AJPES-u 
objavljeno prenehanje opravljanja dejavnosti ali ne. 
Navedeno pomeni, da se dosedanje v praksi 
neupoštevanje zgornje obveze o objavi nameravanega 
prenehanja s.p.-ja ne bo več moglo spregledati in ne 
upoštevati.  Po novem bo to nujno potrebno! Dodatne 
informacije o tem nudimo na OOZ Škofja Loka. 
 
 
PO IZVRŠBI MORA NA RAČUNU OSTATI 600,95 €  
 
Sprejet je bil predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(ZIZ-K), s katerim se uresničujejo zaveze iz Socialnega 
sporazuma 2015-2016 in krepi ustavno načelo socialne države. 
Dolžniku bo po novem po izvršbi na računu moralo ostati 
600,95 €. Zakon je začel veljati 4.8.2015.  
 
Pomembneje spremembe na področju izvršbe, ki izhajajo iz 
ZIZ-K so prepoved izvršbe pod znesek, ki je enak minimalni 
neto plači, omejuje možnost izvršbe na veteranski dodatek le 
na primere izterjave prednostnih terjatev (npr. zakonite 
preživnine). Iz izvršbe je po novem izvzet tudi enkratni 
prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino in prejemek 
po Zakonu o urejanju trga dela (npr. prejemek iz naslova 
opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev). 
 
Dolžniku - fizični osebi mora tako pri rubežu na denarna 
sredstva pri organizacijah za plačilni promet ali pri rubežu na 
plačo, ostati vsaj 76% minimalne bruto plače (ki trenutno 
znaša 790,73 evrov), kar pomeni 600,95 evrov. 
 
Iz izvršbe pa so izvzeti tudi socialni prejemki. Banke za 
upravljanje tudi pri izvrševanju zahtev iz izvršilnega postopka 
komitentom zaračunajo določene stroške. To ne bo več 
mogoče pri prejemnikih denarne socialne pomoči, saj bo le-ta 
prejemniku ostala v celoti. 
 
Ministrstvo je v teh dneh že objavilo javno naročilo za 
vzpostavitev predplačniških kartic. Te bodo namenjene 
socialno najbolj ogroženim, ki zaradi finančnih težav ne morejo 
odpreti bančnega računa, na katere bi prejemali socialne 
transferje ali s temi sredstvi ne morejo v celoti razpolagati. 
 
 
PODJETNIKI BODO ZAVAROVANJA UREJALI LE ŠE 
PREK PORTALA E-VEM 
 
Med drugim portal e-VEM uporabniku omogoča, da preko 
spleta ureja obvezna socialna zavarovanja (obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje 
za primer brezposelnosti). 
Določeni poslovni subjekti lahko prek portala e-VEM že urejajo 
obvezna socialna zavarovanja, za preostale pa bo informacijska 
podpora še narejena do konca leta 2015. Od 1.1.2016 bodo 
namreč morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v 
Poslovni register Slovenije, obvezna socialna 
zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. 
 
Uporabnik potrebuje osebni računalnik z dostopom do 
interneta in kvalificirano digitalno potrdilo. Portal e-VEM lahko 
uporablja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali od njega 
pooblaščene osebe. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik 
elektronsko odda prek portala e-VEM ali pa se 
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pooblastilo odda na točki VEM. Ena od točk VEM na 
škofjeloškem območju je tudi naša zbornica! 
 
V pripravi je rešitev, ki bo omogočala, da pooblastilo odda 
elektronsko sama pooblaščena oseba. Če se pooblastilo odda 
na točki VEM, se za podelitev pooblastila uporabi obrazec 
»Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM«, 
ki je objavljen na portalu e-VEM. Pooblastilo se lahko tudi 
časovno omeji, spremeni ali odvzame. 
 
 
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN 
DELU TUJCEV (ZZSDT) – velja od 1.9.2015 dalje! 
 
ZZSDT prinaša spremembe glede pridobivanja dovoljenj za 
opravljanje dela tujcev na ozemlju Slovenije. Če bo slovenski 
delodajalec želel zaposliti delavca iz tretje države, bo postopek 
pridobivanja ustreznih dovoljenj za zaposlitev in prebivanje, od 
1.9.2015 nekoliko drugačen. Delodajalec po novem ne bo 
vlagal različnih (ločenih) vlog za pridobitev dovoljenja za 
zaposlitev in dovoljenja za prebivanje, ampak bo na upravno 
enoto vložil enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo. Na podlagi vložene vloge bo upravna enota, 
po uradni dolžnosti, od Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje pridobila soglasje k izdaji enotnega dovoljenja.  
Več o spremembah tega zakona smo že pisali v julijski številki 
Informatorja. 
 
 
PLAČILO DIJAKA/ŠTUDENTA NA OBVEZNI PRAKSI 
 
Delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do 
dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. 
Najpogosteje plačajo praktikantu tistih minimalnih 172,00 EUR, 
ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov. 
 
Kaj mora torej podjetje narediti / plačati, ko sprejeme dijaka 
ali študenta na obvezno prakso: 
 
− Dijaka / študenta je potrebno na podlagi pogodbe, 

sklenjene s šolo/fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu (obrazec M12). Redko se zgodi, da 
dijaka / študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je 
pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec). 

− Po prijavi dijaka / študenta v zavarovanje z obrazcem M12 
mora delodajalec v času prakse mesečno plačevati ZZZS 
4,63 EUR – znesek velja v letu 2015 (prispevek se plača 
ne glede na to, ali mu je podjetje v tekočem mesecu 
dodelilo nagrado ali ne). 

− Dijaku / študentu lahko pripada nagrada (odvisno od 
internih aktov, kolektivnih pogodb). Do višine 172,00 EUR 
je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika 
obdavči z dohodnino. Če študent ne opravlja prakse cel 
mesec, se neobdavčena nagrada 172€ zmanjša, glede na 
razmerje med številom opravljenih dni obveznega 
praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu. 

− Od nagrade, ki jo dobi študent mora delodajalec plačati od 
tega zneska 6,36% prispevka za zdravstvo. Ob izplačilu je 
potrebno predložiti obrazec REK-1a z oznako dohodka 
1020 in obrazec iRek z oznako dohodka 1109. 

− Obvezna praksa je tudi olajšava v davčnem obračunu. 
− Povračila stroškov dijaku / študentu na obvezni praksi se 

priznajo pod pogoji in v zneskih po uredbi vlade. 
− Letni prispevek 9,64 EUR (za leto 2015) za 

dijake/študente na obvezni praksi plača šola. 

KAKO DELODAJALEC PRIJAVI OSEBO, KI OPRAVLJA 
KRATKOTRAJNO DELO? 
 
Kratkotrajno delo je urejeno v 17. členu Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Za 
kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro 
družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri 
samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, pri čemer 
morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji. 
 
Kako delodajalec prijavi osebo, ki opravlja kratkotrajno 
delo? 
Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 
18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter 
varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s 
predpisi o delovnih razmerjih ter predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je 
oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
 
Koga lahko delodajalec angažira za opravljanje 
kratkotrajnega dela? 
Kratkotrajno delo lahko opravljajo: 
− zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani 

istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe, 

− zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani 
istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene 
osebe, 

− oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do 
prvega kolena, 

− starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali 
partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali 
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene 
osebe. 

Kratkotrajno delo oseba lahko opravlja največ 40 ur mesečno 
izključno brezplačno. Kratkotrajno delo je z vidika 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno izjema, saj ne 
predstavlja zaposlovanja na črno. 
 
Kako delodajalec prijavi osebo, ki opravlja kratkotrajno 
delo? 
Delodajalec vloži prijavo v zavarovanje na predpisanem 
obrazcu »Prijava-odjava zavarovanja« za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. 
  
Kakšne evidence mora voditi delodajalec? 
Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, 
ki vsebuje: 
− osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja 

kratkotrajno delo, 
− uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, 

kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po 
dnevih, 

− skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na 
mesečni ravni. 

Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži 
delodajalec v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, 
dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega 
dela. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidenco še dve 
leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je 
to delo opravljala. 
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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT V OBČINI ŠKOFJA LOKA 
Občina Škofja Loka načrtuje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta v občini Škofja Loka. Svoje predloge sprememb 
glede območij in trenutno veljavnih pogojev lahko podate tudi obrtniki in podjetniki. V primeru večjega odziva s strani naših članov, bo 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Občino Škofja Loka pripravila posebno delavnico na to tematiko. Vaše predloge zbiramo najkasneje 
do 30. septembra 2015 po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net). 

 
 

DAVČNE BLAGAJNE – KDAJ IN ZA KOGA? 
 
Davčne blagajne se bodo lahko 
začele uporabljati 1. decembra 
2015, obvezna uporaba pa bo od 
2. januarja 2016 dalje. Zakon 
predvideva tudi predhodno 
obdobje do 31. decembra 2017, v 
katerem bo še naprej možno 
uporabljati vezano knjigo 
računov.  

 
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov je bil kljub vložitvi veta 
s strani Državnega sveta sprejet. Tako bo potrebno vse račune 
za dobavo blaga in storitev, ki so plačani z gotovino, potrditi 
pri Finančni upravi RS preko davčne blagajne. 
Davčne blagajne se bodo lahko začele uporabljati 1. decembra 
2015, obvezno pa se bodo morale uporabljati od 2. januarja 
2016 dalje. Zakon predvideva tudi dveletno predhodno 
obdobje, v katerem bo pri gotovinskem poslovanju še naprej 
možno uporabljati vezano knjigo računov.  
 
Vezana knjiga računov se bo tako lahko uporabljala 
najdlje do 31. decembra 2017, od takrat naprej pa bo 
za vse obvezna uporaba davčnih blagajn. 
Poleg tega bo potrebno vsakih 10 dni po elektronski poti 
sporočati podatke iz vezane knjige računov FURS-u. 
Obveznost poslovanja preko davčnih blagajn velja za tiste, ki 
so obvezani voditi poslovne knjige. Obstaja pa nekaj izjem. 
Preko davčne blagajne tako ni potrebno potrjevati računov 
tistim, ki opravljajo: 
− dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima 

sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj 
dobave šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh 
dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem 
koledarskem letu presega 35.000 evrov, ali če se 
dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost 
njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega 
tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija; 

− dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali 
elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki 
nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni 
zavezanci,;  

− kontinuiranih dobav blaga in storitev naročniku, v 
dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 
oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v 
telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi 
sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in 
naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, 
z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno 
od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih 
časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega 
plačilnega naloga ter se računi naročniku vročijo preko 
izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na 
drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, 
po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s 
posamezno dobavo blaga oziroma storitev. 

Katere so minimalne obveznosti v zvezi z davčnimi 
blagajnami: 
− registracija poslovnega prostora oziroma prodajnega 

mesta pri FURS-u 
− določitev oznak vseh oseb, ki bodo poslovale z gotovino 

(oznaka in davčna številka osebe) 
− pridobitev ustrezne elektronske blagajne oziroma 

računalnika z opcijo internetne povezave ter ustrezno 
programsko opremo (slednja mora biti usklajena z 
zahtevami FURS-a, omogočati pa mora tudi varovanje 
kopij podatkov) 

− pridobitev digitalnega elektronskega potrdila 
− obvestilo o obveznem izstavljanju računov in obveznem 

prejemanju računov za kupce 
− vsaj en izvod potrjene vezane knjige računov v primeru 

izpada elektrike ali internetne povezave 
 
Razpon glob za neupoštevanje novih zakonskih pravil se 
giblje od 2.000 do 100.000 evrov za gospodarske družbe (do 
150.000 evrov za velike gospodarske družbe) oziroma od 
1.500 do 50.000 evrov za samostojnega podjetnika. 
 
Pogovorno imenovani "zakon o davčnih blagajnah" pa ne 
določa le obveznost izdaje računa za izdajatelja, ampak tudi 
obveznost sprejema računa za kupca. Tako mora kupec blaga 
oziroma prejemnik storitve prevzeti račun in ga zadržati 
neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na 
zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa ali 
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. V nasprotnem 
primeru bo lahko sankcioniran z globo v višini 40 evrov. 
 
Pred začetkom izvajanja obveznosti po zakonu bo 
moral zavezanec za potrjevanje računov ustrezno 
nadgraditi programsko opremo, si zagotoviti namensko 
digitalno potrdilo in internetno povezavo, sprejeti 
interni akt in sporočiti davčnemu organu podatke o 
poslovnih prostorih ter o proizvajalcu ali vzdrževalcu 
programske opreme za izdajanje računov. 
 
Podjetniki, ki račune izdajajo iz vezane knjige računov, 
lahko odložijo nakup strojne in programske opreme za 
izdajanje računov do konca leta 2017. 
 
Na temo »davčnih blagajn«, bomo v mesecu oktobru pripravili 
tudi posebno predavanje. Točen termin in program bo 
objavljen v oktobrski številki Informatorja! Predlagamo, da do 
takrat z aktivnostmi v zvezi s tem počakate! 
 
 
Vezane knjige računov lahko kupite pri pooblaščenih 
prodajalcih, eden od založnikov pa je tudi OZS, zato lahko 
vezane knjige računov kupite tudi na naši zbornici v Škofji Loki. 
Cena je za člane zbornice nižja, kot je na trgu, in sicer 
znaša 4 EUR/knjigo (z DDV), za vse ostale pa 5,49 
EUR/knjigo (z DDV). 
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VABILA 
 
MEDNARODNI SEJEM OBRTI IN PODJETNOSTI - MOS 
(Celje, 8. do 13. september 2015) 
 

 
Na sejmu bo tudi letos potekala predstavitev obrtno-
podjetniškega zborničnega sistema Slovenije, in sicer v 
nadstropju dvorane L1 in drugih sejemskih dvoranah na 
razstavni površini 1.189 m². Predstavljene bodo strokovne 
sekcije pri OZS, nekatere območne obrtno-podjetniške 
zbornice (OOZ), člani ter domači in tuji poslovni partnerji OZS. 
Letos se bo drugič na sejmu predstavila Ulica obrti, kjer bodo 
potekale v živo predstavitve obrtnih poklicev. OZS bo v času 
sejma organizira tudi strokovne obsejemske dogodke in 
podelila najvišja zbornična sejemska priznanja (Cehi) ter 
predstavila kartico Mozaik podjetnih. 
 
OBIŠČITE SEJEM ŽE 1. DAN IN SI GA OGLEDAJTE 
BREZPLAČNO!  
 
Na OOZ Škofja Loka bomo predvidoma po 24. avgustu 
razpolagali z brezplačnimi vstopnicami za ogled sejma, ki pa 
bodo veljale le v torek, 8. septembra! Vsak član lahko 
prejme 1 vstopnico (v primeru manjšega števila interesentov 
pa tudi več), dobite jo v pisarni naše zbornice v Škofji Loki (v 
petek od 7.-13. ure, v ponedeljek in torek od 7.-15. ure, sreda 
od 7.-12. ure in od 13.-17. ure). 
 
 
NEKATERI STROKOVNI SEMINARJI V OKVIRU MOS 
2015 (več informacij na: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx) 
 
1. Sekcija elektro dejavnosti pri OZS, v sodelovanju s 
Sekcijo elektronikov in mehatronikov pri OZS in Elektrotehniško 
zvezo Slovenije, vabi na seminar: ELEKTRIČNE 
INŠTALACIJE IN STRELOVODI TER Z NJIMI POVEZANA 
POŽARNA VARNOST PRI SANACIJAH IN 
NOVOGRADNJAH, ki bo potekal v torek, 8. septembra 2015, 
v poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka,  s 
pričetkom ob 10.30. uri.  
Elektrotehniška stroka je poleg gradbene in strojniške stroke 
ključna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v stavbah in 
objektih. Proučevanje dejavnikov tveganja, tudi požara, pri 
novogradnjah in sanacijah je ključnega pomena za izvajanje 
najboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju povezanosti 
gradbenih, strojniških in elektrotehniških podsistemov. 
 
2. Sekcija kovinarjev pri OZS vas vabi na seminar: 
TRŽENJE V EU IN NA TRGIH BRIK TER CARINSKO 
POSLOVANJE S STROJI IN KOVINSKIMI PROIZVODI, ki 
bo potekal v sredo, 9. septembra 2015,  v poslovni stavbi 
Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka s pričetkom ob 10.00. 
uri. Na seminarju bodo opredeljene zahteve za varnost strojev, 
pripravo ustrezne dokumentacije za trg oz. uporabo v 
proizvodnji ter ravnanje v primeru proizvodnje za lastno 
uporabo. Posebej bodo opredeljeni primeri, ko proizvajalec 
kupuje sestavne dele na trgu EU in državah tretjih trgov ter 

ustrezno ravnanje ob dajanju sestavljenih strojev na trg EU in 
uvozu strojev s tretjih trgov. 
 
5. OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM - EOS 2015 (3.-6. 
december 2015) 
 
Letošnji Obrtno-podjetniški sejem LOS bi moral potekati že v 
mesecu maju, vendar pa je bil zaradi želje po večjem obisku s 
strani obiskovalcev preložen in bo tako pod nazivom EOS 2015 
potekal v času od 3. do 6. decembra na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. V naši prestolnici bo predstavil dosežke 
ter inovativne potenciale obrti in podjetništva. Organizatorja 
sejma (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko 
razstavišče) sta si zadala cilj, da po štirih letih sejmu dodata 
nove dimenzije – želita ga tako konceptualno kot tudi 
vsebinsko obogatiti in ga odpreti v tujino ter tako uresničiti 
osnovni cilj sejma: pomagati slovenskim obrtnikom in 
podjetnikom pri prodoru na tuje trge ter jih povezati z novimi 
kupci na domačem trgu. 
 
Letos so pripravili še nižje cene razstavnih prostorov ter 
posebne ugodnosti za zgodnje prijavitelje, za razstavljavce 
preteklih let in seveda predvsem za imetnike kartice Mozaik 
podjetnih. Več informacij najdete na spletni strani 
http://www.sejemeos.si. Zadnji rok za prijavo je 5. oktober 
2015! 
 
V času sejma bo na Gospodarskem razstavišču potekal tudi 
sejem zabavne elektronike COMPTECH, kar bo prav 
zagotovo prispevalo tudi k večjemu obisku sejma EOS. 
Spremenjeni termin, možnost direktne prodaje in 
brezplačne vstopnice za obiskovalce, so prav gotovo le 
nekateri od razlogov za razstavljanje na sejmu.   
 
 
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA 
SEJMU EOS 2015!  
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov na 
omenjenem sejmu. K razstavljanju vabimo predvsem manjše 
razstavljavce, ki potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne 
površine. OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in 
osnovne ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, 
podest,…) pa krije vsak razstavljavec sam.   
Skupinsko razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v 
primeru zadostnega števila interesentov!  
Prijave sprejemamo na tel. 04 50 60-200 ali po e-pošti: 
ooz.sk.loka@siol.net do 30.9.2015! 
 
 
VOLNENO NA VISOKEM (Tavčarjev dvorec, 6.9.)  
 
Rokodelski center DUO Škofja Loka pripravlja na čudovitem 
Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah rokodelski 
dogodek, ki nas bo objel z volno … 
V nedeljo, 6. septembra 2015, boste lahko med 10. in 19. uro  
opazovali mojstrice rokodelke pri delu z volno, se udeležili 
volnenih rokodelskih ustvarjalnic, si ogledali volnene razstave 
na več lokacijah, se udeležili volnenih predavanj, prisluhnili 
volnenim pripovedkam …  
Odprta bo pop-up Kavarna Štrikeraj, skupaj boste pletli, 
kvačkali, polstili in tkali … mojstrice rokodelke pripravljajo 
volneno modno revijo, dan, odet v volno, pa bo s svojim 
glasom zaključila Ljoba Jenče. 
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JAVNI RAZPISI IN FINANČNE SPODBUDE 
  
V prihodnjem šolskem letu prvič štipendije za 
deficitarne poklice 
 
Po nekajletnih prizadevanjih Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije (OZS) bo v šolskem letu 2015/2016 
država prvič dober milijon evrov namenila za štipendije 
dijakom in odraslim, ki se izobražujejo za deficitarne 
poklice. Na seznamu so med drugimi tudi poklici s področja 
strojništva, elektrotehnike, gostinstva, zlatarstva, tiskarstva, 
živilskih poklicev, mizarstva in gradbeništva. Sredstva 
omogočajo dodelitev štipendij tisoč posameznikom. 
 
Prav na pomanjkanje ustreznih delavcev in na težave 
delodajalcev v posameznih dejavnostih s poklici, za katere se 
odloča premalo mladih, OZS opozarja že nekaj let. Promocija 
poklicnega in strokovnega izobraževanja je stalna aktivnost 
OZS in obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, s katero se 
usmerja pozornost mladih in staršev na zaposlitvene možnosti 
v obrtnih poklicih, že leta 2011 pa je zbornica z namenom, da 
bi se več mladih odločalo za poklicno in strokovno 
izobraževanje, predlagala celovito presojo zakonodaje s 
področja štipendiranja in izrazitejšo podporo deficitarnim 
poklicem. Štipendije za deficitarne poklice so rezultat 
teh prizadevanj in aktivne vloge OZS pri pripravi 
zakona o štipendiranju, ki velja od lani. 
 
Na podlagi omenjenega zakona in politike štipendiranja je torej 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje pred kratkim 
objavil razpis za pridobitev štipendije za poklice, ki so 
opredeljeni kot deficitarni. Štipendije bo mogoče pridobiti 
za srednje poklicno in tehniško izobraževanje v programih s 
področja strojništva, elektrotehnike, gostinstva, 
zlatarstva, tiskarstva, živilskih poklicev, mizarstva in 
gradbeništva. 
 
Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 
znaša 1,2 milijona evrov, kar omogoča dodelitev do 1.000 
štipendij oziroma po 100 evrov mesečno na posameznega 
dijaka. 
 
Vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice bo mogoče 
oddati od 24. avgusta 2015, ko jo bo sklad objavil na svoji 
spletni strani, do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 
oktobra 2015. 
 
 
POZOR!!! 
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega 
razpisa, bodo za štipendiranje izbrani PO VRSTNEM REDU 
PRISPELIH POPOLNIH VLOG, glede na datum in uro 
vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. 
Vloga za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za 
deficitarne poklice bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9:00 
uri na spletni strani sklada (http://www.sklad-
kadri.si/) 
 
 
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 
2015 v občini Gorenja vas-Poljane 
 
V okviru javnega razpisa na občini Gorenja vas – Poljane,  
lahko podjetniki pridobite določena sredstva v obliki subvencij 
za:  

− odpiranje novih delovnih mest 
− promocijo izdelkov in storitev 
− za izdelavo poslovnega načrta 
− za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 

dovoljenja za poslovne objekte na območju občine 
Gorenja vas – Poljane. 

Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v 
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 25.000 
evrov.   
Razpis je odprt do 30. septembra. Dodatne informacije in 
razpisna dokumentacija: http://www.obcina-gvp.si/ (rubrika: 
Razpisi in objave). 
 
Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Železniki za leto 2015 
 
Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva 
(subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Železniki v letu 2015. Višina razpisanih 
sredstev je 23.695,00 EUR. 
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: 
− Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite 
− Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij 
− Promocija izdelkov in storitev 
− Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje 
− Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
− Pospeševanje izobraževanja 
− Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 
Upravičenci do subvencije so: 
− mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po 

Zakonu o gospodarskih družbah, 
− samostojni podjetniki, 
− občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za 

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, 
− podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za 

vpis v sodni register. 
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite 
so upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-
višinskem območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot 
dopolnilno dejavnost. 
Razpis je odprt od dneva objave do 30.10.2015. Dodatne 
informacije in razpisna dokumentacija: www.zelezniki.si 
 
 
Delodajalcem pripada povračilo prispevkov za 
zaposlovanje mladih 
 
S 1.7.2015 lahko delodajalci za zavarovance v delovnem 
razmerju, ki niso dopolnili 26 let starosti in matere, ki skrbijo 
za otroka do tretjega leta starosti in so se prvič zaposlili za 
nedoločen čas ter ostali pri tem delodajalcu zaposleni 
neprekinjeno najmanj dve leti, z vlogo uveljavljajo vračilo 
prispevkov delodajalca, za prvo leto zaposlenosti v višini 50 % 
in za drugo leto zaposlenosti v višini 30 % prispevkov 
delodajalca. 
 
Pogoji za uveljavljanje vračila prispevkov delodajalca: 
− oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 

čas še ni dopolnila 26 let starosti, 
− mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 

čas, skrbi za otroka, ki še ni dopolnil starosti treh let, 
− pogodba o zaposlitvi mora biti prvič sklenjena za 

nedoločen čas po 1. 7. 2013, za polni oz. krajši delovni 
čas, pri tem delodajalcu, ki uveljavlja vračilo prispevkov, 
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− delodajalec za zavarovanca ni uveljavil vračila prispevkov 
oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih 
predpisov, 

− delodajalec mora imeti za celotno obdobje, za katero se 
uveljavi vračilo, v celoti plačane prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje do izdaje odločbe zavoda. 

Delodajalec mora vlogo za vračilo prispevkov delodajalca za 
prvo zaposlitev vložiti najpozneje v treh mesecih po poteku 

drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas.  O vlogi delodajalca za vračilo prispevkov delodajalca za 
prvo zaposlitev bo odločal ZPIZ, OE Kranj, oddelek za matično 
evidenco zavarovancev in prispevke. Vračilo prispevkov 
delodajalcu bo v pristojnosti Finančne uprave Republike 
Slovenije. Za dodatne informacije nudi Območna enota Kranj 
(oekr@zpiz.si; 04/280 95 54). 

 
 
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 2,5% 
oziroma 2,0%. 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 2015 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, 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 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. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. 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! 
 
 
MEDNARODNO POSLOVANJE 
 
Mednarodno poslovno srečanje v okviru MOS v 
Celju 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN in ostalimi partnerji, tudi letos 
organizira mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in 
podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, ki delujejo na področju 
obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektronike ter 
kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. Srečanje 
bo potekalo v četrtek, 10. septembra 2015, v Modri dvorani 
Celjskega sejma, v času 48. Mednarodnega sejma obrti in 
podjetnosti v Celju. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa morajo 
izpolniti elektronsko prijavo:  www.b2match.eu/slovenia2015. 
Rok za prijavo je 3. september 2015! 

Zbiranje interesa za skupinsko udeležbo na 
mednarodnih sejmih 
 
SPIRIT Slovenija je objavil vabilo za posredovanje interesa za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. 
V pomoč pri odločanju za razstavljanje vam prilagamo bazo 
svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete na portalu Izvozno okno 
oz. na spletnem naslovu http://www.izvoznookno.si. 
 
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za 
sofinanciranje skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.   
Predlog lahko posredujte Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
do petka, 4.9.2015 na e-naslov edina.zejnic@ozs.si. 

 
 
 
POLETNE IGRE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na Poletne igre obrtnikov in 
podjetnikov – PIO 2015, celodnevni športno-družabni dogodek, ki bo v 
soboto, 19. septembra, v Športnem centru Ravne na Koroškem. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 800 izvodov 

Obrtniki in podjetniki (člani OZS), njihovi družinski člani in 
zaposleni, upokojeni obrtniki in zaposleni v obrtno-podjetniškem 
zborničnem sistemu se bodo lahko pomerili v ekipnih 
tekmovanjih v malem nogometu, košarki, odbojki, tenisu, 
kegljanju, teku oziroma krosu, pikadu, namiznem nogometu, 
namiznem tenisu, vlečenju vrvi in dodatni disciplini – kuhanju 
golaža. 
 
Hkrati bo poskrbljeno tudi za tiste ljubitelje športa in rekreacije, 
ki ne marajo tekmovati, in za najmlajše. Športni center Ravne 
na Koroškem namreč s svojimi sprehajalnimi in tekaškimi 
stezami, bazenom, savnami in obilico prostora za aktivnosti po 
lastni izbiri ponuja veliko možnosti za gibanje, najmanjšim pa so 
namenjena igrala, park in odprto igrišče. Poleg naštetega si bo 
mogoče ogledati tudi podzemlje Pece in muzej ali pa se 
povzpeti na Uršljo goro. 
 

Koroški gostinci bodo skozi ves dan skrbeli, da nihče ne bo 
lačen, druženje pa se bo tudi tokrat končalo s podelitvijo medalj 
in nagrad ter s plesom ob živi glasbi, nastopil bo ansambel 
Štajerskih 7. Več informacij o dogajanju dobite na spletni strani 
http://sport.ozs.si/pio2015. 
 
Prijava na igre je možna izključno preko območne obrtno-
podjetniške zbornice, zato vas vabimo, da nam svoj interes za 
sodelovanje na igrah sporočite najkasneje do 4. 
septembra. Kotizacija znaša 35 EUR/osebo in med drugim 
zajema stroške udeležbe na tekmovanjih, nakupa majčke z 
natisom logotipa dogodka, hrane (malica in večerja), zabave… 
OOZ Škofja Loka bo v primeru zadostnega števila 
zainteresiranih del stroškov sofinancirala. Točen znesek 
bo znan po zbranih prijavah o čemer bodo prijavljeni 
naknadno obveščeni. 

 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
V mesecu maju 2015 je OZS začela s pošiljanjem mesečnih 
računov za članarino skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. 
Zaradi narave dela in postopkov priprave in izdaje revije, je 
časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Po novem 
se pošiljanje mesečnih računov za članarino zamika za približno 
teden dni.  
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM 
RAZMERJU: Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na 
znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane 
na mesec. Za izplačila od 1.3. dalje se za izračun 

minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače preteklega 
leta. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost 
za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2015 dalje, 
znaša 800,93 EUR (52 % povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunana na mesec, ki za leto 2014 znaša 1.540,25 
EUR). 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO 
DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 

EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR 

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
VODNIK PO FINANCIRANJU EU ZA ZAČETNIKE 
V vodniku za začetnike je predstavljen širok nabor razpoložljivih 
možnosti financiranja z evropskimi sredstvi. Ponuja osnoven 
pregled postopka za vložitev prošnje in navaja povezave na 
podrobnejše informacije. Vodnik vsebuje najnovejše informacije 
o trenutnih programih EU za finančno obdobje 2014–2020. 
Osredotoča se na šest glavnih kategorij morebitnih prosilcev: 
mala in srednja podjetja (MSP), nevladne organizacije (NVO), 
mlade, raziskovalce, kmete in javne organe. Vendar je tudi 
dragocen vir informacij za prosilce z drugih področij. Objavljen 
je na http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl 
 

POSLOVNI PROSTORI 
Podjetje Niko Železniki d.o.o. ima v objektu na naslovu Davča 
15 prosti 2 etaži, ki jih želijo prodati nekomu, ki bi tam lahko 
opravljal mirno dejavnost. Dodatne informacije nudi ga. Vesna 
Habjan (tel.: 04 51 17 725) po 17.8.2015! 
 
 
ZAPOSLITVE 
Računovodski servis iz Škofje Loke išče pomočnika/pomočnico 
računovodje. Dodatne informacije dobite na telefon 04 51 54 
220. 
 

 
V SEPTEMBRU IN OKTOBRU ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
− ogled gledališke predstave 
− tečaje tujih jezikov, varstva in zdravja pri delu, prve pomoči 
− predavanje na temo davčnih blagajn 
− predavanje na temo sprememb Zakona o gospodarskih družbah 
Točni termini bodo znani naknadno, objavljeni bodo v septembrskem Informatorju! 


