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OZS VABI NA 49. MEDNARODNI SEJEM OBRTI IN PODJETNOSTI (MOS) 
 
49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS), bo letos potekal od torka, 13. do nedelje, 18.9.2016, na Celjskem sejmišču. 
Tudi letošnja sejemska predstavitev OZS bo potekala v dvorani L1, kjer bo predstavljeno delovanje in aktivnosti OZS. V dvorani 
L1 se bodo v okviru OZS predstavile strokovne sekcije pri OZS in območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) s člani in 
partnerji. V dvorani L1 bo na več kot 1.000 m² predstavljen celovit obrtno-podjetniški zbornični sistem Slovenije, ki svojim 
članom nudi celovito podporo pri poslovanju, razvoju in konkurenčnosti. 
 
Letos se bodo v okviru šestih strokovnih sekcij pri OZS (Sekcija elektronikov in mehatronikov, Sekcija gradbincev v dvorani L1 in 
Sekcija kovinarjev, Sekcija plastičarjev, Sekcija elektro dejavnosti (v dvorani C1) predstavili člani s svojimi izdelki in storitvami. 
Predstavitev članov Sekcije za domačo in umetnostno obrt pri OZS bo potekala tradicionalno pred dvorano A v »Hiši obrti«, kjer 
bodo na prodaj izdelki slovenske domače in umetnostne obrti. V dvorani L1 bo potekala tudi razstava domače in umetnostne 
obrti. Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS se bo tudi letos predstavil v dvorani L1 s partnerji. 
 
Letos se bo na sejmu že tretjič predstavila Ulica obrti, ki jo pripravlja OZS s svojimi člani, OOZ in s Centrom RS za poklicno 
izobraževanje, kot strateškim partnerjem ter srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami. Na njej bodo predstavljeni zanimivi 
obrtni poklici, vse dni sejma bodo potekale v živo predstavitve obrtnih poklicev s strani članov OZS. 
Predstavljena bo tudi  vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, predstavitev srednjih šol in Centra RS za 
poklicno izobraževanje ter predstavitev strokovne podpore obrtno-zborničnega sistema. 
 
V okviru razstavnega prostora OZS v dvorani L1 bodo razstavljali tudi partnerji kartice Mozaik podjetnih, kjer bodo predstavili 
številne ugodnosti za člane. V dvorani L1 bodo svoje delovanje in aktivnosti predstavili tudi ostali domači partnerji OZS 
(Finančna uprava Republike Slovenije, SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) in tuji partner (Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta). 
 
Sistem OZS bo v času sejma organiziral številne strokovne obsejemske dogodke. V času sejma (razen v soboto in nedeljo), 
od 10. do 16. ure, bodo na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 potekala brezplačna podjetniška in pravna ter davčna 
svetovanja, kjer bodo svetovalci OZS obstoječim in bodočim članom zagotavljali celovite rešitve na enem mestu. 
 
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno Občino Celje najuspešnejšim razstavljavcem podelila zlati, srebrni in 
bronasti ceh. Slavnostna podelitev najvišjih zborničnih sejemskih priznanj, bo potekala v osrednjem prireditvenem atriju v petek, 
17.9.2016. 
 
Vabljeni k obisku razstavnih prostorov sistema OZS v dvorani L1 in udeležbi na strokovnih dogodkih v času 49. MOS! 
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OBIŠČITE SEJEM ŽE 1. DAN IN SI GA OGLEJTE BREZPLAČNO! 

 
Na OOZ Škofja Loka imamo že na razpolago brezplačne vstopnice za ogled sejma, ki pa bodo veljale le 
prvi dan sejma, to je v torek, 13. 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). 
 
 

 
 

 
 
KAKO MORA BITI IZ VIDIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA 
TER EVAKUACIJE USPOSOBLJEN DIREKTOR PODJETJA, PODJETNIK ALI OBRTNIK? 
 
Vsak direktor podjetja, obrtnik ali podjetnik, ki zaposluje delavce, mora biti ustrezno poučen o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu, požarnega varstva ter evakuacije v podjetju. Namen usposabljanja je, da v podjetju, kot odgovorna oseba, zagotavlja 
zakonsko predpisano raven varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije. 
 
Cilj usposabljanja pa je preprečevanje nezgod pri delu in obolenj,  povezanih z delom, preprečevanje nastanka požara in 
izvedbe učinkovite evakuacije delavcev iz objekta v primeru požara, potresa, poplav in drugih izrednih razmer. 
 
Vsebina, o kateri bi moral biti poučen, je naslednja: 
1) Varnost in zdravje pri delu:  
− Katere dokumente glede varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva mora imeti pripravljeno podjetje. 
− Kaj v praksi pomeni varnost in zdravje pri delu in kaj je njen cilj. 
− Zakonske dolžnosti podjetij  glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 
− Pravice in dolžnosti delavcev glede varnosti in zdravja pri delu.  
− Kako narediti kratko in v praksi uporabno oceno tveganja. 
− Zakonske zahteve glede ureditve delovnih mest in delovnih prostorov. 
− Na kakšen način izvesti učinkovito usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu. 
− Zahteve glede promocije zdravja na delovnem mestu. 
− Kako postopati, če podjetje obišče inšpektor. Kako sestaviti dopis o odpravi pomanjkljivosti, ki ga bomo poslali na inšpekcijo 

za delo. 
− Kako postopati, če v podjetju pride do poškodbe pri delu. Kdaj prijaviti poškodbo pri delu, kam jo prijaviti in v kolikšnem 

času. 
− Vzroki za nastanek poškodb pri delu, zakaj je pomembna raziskava poškodbe pri delu ter učinkoviti ukrepi za preprečevanje 

nastanka poškodb. 
− Pravne posledice poškodb pri delu. Primeri odškodninskih in regresnih zahtevkov. 
− Zakonske zahteve glede zagotavljanja prve pomoči na delovnem mestu. 
 
2) Požarno varstvo in evakuacija: 
− Kako v podjetju zagotoviti učinkovito organizacijo varstva pred požarom. 
− Kako v podjetju zagotoviti učinkovite ukrepe za preprečevanje nastanka požara. 
− Naprave za  odkrivanje, javljanje in alarmiranje v primeru nastanka požara. 
− Zagotavljanje učinkovite evakuacije delavcev iz objekta. 
 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 
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JAVNI RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA NOVIH IN INOVATIVNIH PRODUKTOV TER STORITEV 
TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA (2016-2018) 
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov 
turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh 
področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek 
na digitalnih vsebinah. 
Turistični proizvod je po tem razpisu kombinacija izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov v povezavi 
z njihovim obiskom turistične destinacije. 
Pod pojmom nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji 
ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. 
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja 
turizma (MSP). 
Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.199.142,18 EUR. 
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22. 2. 2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10.8.2016, naslednji odpiranji 
bosta 7.12.2016 in 22.2.2017.  
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, Kontaktna oseba: Alojz Posedel, Tel: (01) 400-36-37 in na spletni strani 
ministrstva. 
Razpisno dokumentacijo in odgovore na vprašanja prijaviteljev najdete na spletni strani spletni strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si. 
 
 
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN 
PREDELAVE LESA V LETU 2016 – B/BL 
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica 
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave 
lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 
 

Namen B - podjetniški projekti BL - projekti s področja 
obdelave ali predelave lesa

Namen dodeljevanja spodbujanje razvoja začetnih 
podjetniških investicij, ki se 
izvajajo na območju Republike 
Slovenije in ustvarjajo pozitivne 
učinke na področju 
konkurenčnosti, novih delovnih 
mest in rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega

spodbujanje razvoja slovenske 
lesno predelovalne industrije na 
področju začetnih investicij

- podjetniške aktivnosti, - obdelave in predelave lesa,

- konkurenčnosti, tržne 
naravnanosti in tehnološkega 
razvoja podjetij,

- konkurenčnosti, tržne 
naravnanosti in tehnološkega 
razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja - skladnega regionalnega razvoja

Cilj razpisa je spodbujanje

 
Projekti vlagateljev (beseda vlagatelj se uporablja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, zadrugo …), ki na javni 
razpis odda vlogo in kolikor tekom obravnave pridobi status upravičenca do posojila), morajo biti povezani z vzpostavitvijo 
novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega 
obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v 
obstoječem proizvodnem obratu. 
Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 8.000.000,00 EUR. 
Roki za oddajo prijav so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016. 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53. 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se 
ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki. 
 
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL POMOČ V PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ PRI 
SANACIJI IN OBNOVI GOZDOV PO ŽLEDOLOMU ZA LETI 2016 IN 2017 
Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 
Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del namenjenih pomoči pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu, ki je 
prizadel Republiko Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 
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Izvajajo se lahko naslednja dela: 
1) pomoč pri izvedbi del za sanacijo gozdov poškodovanih v žledolomu, med njimi zlasti: 
− pomoč pri izbiri drevja za sanitarni posek, 
− pomoč pri varstvenih delih, 
− pomoč pri meritvah gozdnih sestojev prizadetih po žledolomu. 
− pomoč pri organizaciji, koordinaciji del; 
2) pomoč pri izvedbi del za obnovo gozdov, poškodovanih v žledolomu, med njimi zlasti pomoč pri pripravi tal za sadnjo, 

sadnja sadik in zaščita sadik (dreves). 
Okvirna višina sredstev javnega povabila za leti 2016 in 2017 znaša skupaj 1.572.000,00 EUR, od tega v letu 
2016 v okvirni višini 600.000,00 EUR in v letu 2017 v okvirni višini 972.000,00 EUR. 
Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 1. 8. 2016, do 13. ure. 
Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/ 
(v rubriki Delodajalci / Razpisi za delodajalce /Aktualni razpisi in povabila). 
 
 
JAVNI RAZPIS ZA AKTIVNOST DELA ZA ODPRAVO ŠKODE IN OBNOVO GOZDA IZ PRP 2014-2020 
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče 
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 
Podpora je namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: 
− nega obnovljenih površin; 
− nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov; 
− obnova s sadnjo; 
− zaščita mladja na obnovljenih površinah; 
− priprava površin za obnovo gozda; 
− odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in 
− vzpostavljanje gozdne higiene. 
Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu 
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 EUR. 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 25. 7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega 
na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. 
Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 
Ljubljana, Tel: (01) 580 77 92, Faks: (01) 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si, http://www.mkgp.gov.si/ 
 
 
KAJ PONUJA SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD? 
 
Trenutno so pri podjetniškem skladu odprti štirje razpisi: 
1) Razpis P1 plus - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, je odprt do 15. oktobra. Skupaj je na 

voljo 109,5 milijona evrov, podjetja lahko dobite do 1,25 milijona evrov posojila s subvencijo obrestne mere. Razpis je 
namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih posojil, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo 
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih 
sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje 
zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

2) Razpis SK75 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, je namenjen podjetjem, mlajšim od pet let in 
starejšim od pol leta, odprt bo do 7. oktobra, na voljo je 1,5 milijona evrov, podjetje lahko dobi do 75 tisoč evrov 
konvertibilnega posojila. Namen razpisa je razvoj začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja s 
potencialom hitre rasti z visoko dodano vrednostjo. Posojilo lahko pridobite, če ste s testiranjem na trgu že potrdili obstoj 
problema s prototipom. 

3) Razpis SK 200 - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij, je namenjen podjetjem, mlajšim od pet let, odprt bo do 
7. oktobra, na voljo je milijon evrov, neposreden lastniški vložek sklada je 200 tisoč evrov. Morate pa že imeti razvit produkt 
oziroma storitev ter kupce. 

4) Razpis P7 sop - mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja in za podjetja s socialno vsebino, je 
namenjen podjetjem s statusom socialnega podjetništva in tistim, katerih dejavnost se nanaša na izvajanje raznih socialnih 
storitev. Odprt je do 10. septembra, skupaj so na voljo štirje milijoni evrov, posamezno podjetje lahko dobi do 25 tisoč 
evrov posojila. 

 
Kaj še pride? 
V podjetniškem skladu za letos napovedujejo še spodbude za zagon podjetij na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, 
spodbude za ustanovitev podjetij, ki bodo okrepile področje predelave in rabe lesa ter mikroposojila za posebne ciljne skupine 
(regije). 
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POSLOVNA SREČANJA 
 
Različne institucije v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, organizirajo poslovna srečanja. Udeležba na njih je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija. 
 
AGRA 2016 (Gornja Radgona, 23.8.2016) 
Mariborska razvojna agencija organizira kooperacijsko srečanje AGRA 2016, ki bo potekalo 23. avgusta 2016 v Gornji Radgoni, v 
okviru 54. Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra. 
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju kmetijstva, živilstva, tehnike pakiranja, embalaže, gozdarstva in 
logistike. 
Več informacij o srečanju najdete na spletni povezavi http://meet4businessagra2016.talkb2b.net/, kjer opravite tudi registracijo 
na srečanje. 
Rok za prijavo: 18. avgust 2016! 
 
HOLZMESSE 2016 (Celovec, 1.9.2016) 
Avstrijska gospodarska zbornica organizira mednarodno poslovno srečanje s področja lesarstva in gozdarstva, ki se bo 1. 
septembra 2016 odvijalo v konferenčnih prostorih sejmišča v Celovcu. V tem času bo na sejmišču potekal tudi mednarodni 
sejem lesarstva in gozdarstva HOLZMESSE 2016. 
Več informacij o srečanju si lahko preberete na spletni povezavi http://www.b2match.eu/timberfair2016, kjer opravite tudi 
registracijo na srečanje. 
Rok za prijavo: 31. avgust 2016! 
 
BREZPLAČNO KOOPERACIJSKO SREČANJE V OKVIRU NAJVEČJEGA ČEŠKEGA GRADBENEGA SEJMA FOR ARCH 
(PRAGA, ČEŠKA) 
 
Mariborska razvojna agencija organizira skupaj s Centre for Regional Development of the Czech Republic in drugimi partnerji v 
četrtek, 22. septembra 2016 kooperacijsko srečanje v Pragi, v okviru največjega češkega gradbenega sejma FOR ARCH. 
Kooperacijsko srečanje bo odlična priložnost na enem mestu stopiti v stik s številnimi potencialnimi poslovnimi partnerji. 
Dogodek je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z arhitekturo, gradbeništvom, inštalacijami, električnimi napeljavami, 
gradbenim materialom, proizvodnjo oken, vrat, stopnic, ogrevanje, klima, bazeni, savne, polaganje ploščic, zelene stavbe in 
drugim. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija: http://forarch2016.talkb2b.net/ 
Dodatne informacije nudi Mariborska razvojna agencija, e-naslov: een@mra.si, Tel: (02) 333-13-07. 
 
KORISTNO 
 
KAKO ZAPRETI S.P. 
 
Imate dovolj podjetništva, pa bi zaprli s.p.? Vsaj 15 dni 
pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na 
spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) objaviti, da boste nehali opravljati 
dejavnost in ob tem navesti dan prenehanja opravljanja 
dejavnosti. Če pa zapirate s.p., da bi se znebili dolga, 
pozabite! Dolg se bo prenesel na vas kot fizično osebo. 
Možnosti, kako sporočite (AJPES), da zapirate s.p., je več. 
Obvestilo lahko pošljete prek aplikacije OOPS, po 
elektronski pošti (objava.prenehanja@ajpes.si), po navadni 
pošti, osebno dostavite na izpostavo AJPES ali pa se 
oglasite na VEM točki (točka deluje tudi na OOZ 
Škofja Loka).  
 
Sledi prijava za izbris, ki pa jo morate vložiti najmanj tri 
dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega 
registra Slovenije. Vlogo morate vložiti sami, prijavo pa 
lahko oddate prek točke VEM. Ker morate še pred tem 
svoj namen o prenehanju dejavnosti javno objaviti, 
svetujemo, da se oglasite na naši zbornici vsaj 15 
dni pred datumom, s katerim bi želeli zaključiti 
svojo dejavnost. 
 
Ko s.p. neha opravljati dejavnost, mora oddati davčni 
obračun v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja 

dejavnosti. Če torej zaprete svojo dejavnost 31. maja, 
morate davčni obračun oddati do konca julija, skratka v 
dveh mesecih. Ta obračun oddate enako, kot ga oddate 
vsako leto. Edina razlika je v tem, da na obračunu 
navedete, da ste nehali opravljati dejavnost in razkrijete 
morebitne skrite dobičke (razlike med knjigovodsko in tržno 
vrednostjo pomembnejših sredstev, na primer nepremičnin, 
ta razlika se tudi obdavči). 
 
Po izbrisu morate poleg obveznosti do FURS-a med drugim 
urediti odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj. Iz 
obveznih socialnih zavarovanj se odjavite z obrazcem M-2.   
Tudi to odjavo vložite na točki VEM, vendar največ osem 
dni pred oziroma najkasneje dan pred izbrisom iz 
Poslovnega registra.  
 
Če imate dolgove, ti po zaprtju s.p. ne izginejo. Kot fizična 
oseba namreč še vedno odgovarjate tudi za davčni dolg 
svojega s.p.. Torej, tudi če vam ob zaprtju s.p. ostane 
davčni dolg, boste tega morali poravnati kot fizična oseba. 
Če imate naraščajoči davčni dolg, zaprtje s.p. ni edina 
rešitev. Lahko se denimo dogovorite za odlog plačila. 
 
Tudi v primeru dolga do poslovnih partnerjev velja 
podobno, torej dolg ostane. S.p. kot fizična oseba tudi po 
izbrisu iz poslovnega registra še vedno odgovarja za svoje 
obveznosti. 
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ZAPOSLITEV DELAVCA ZA SEZONSKO DELO  
 
Če je vaša dejavnost naravnana tako, da občasno 
potrebujete pomoč za sezonsko delo, lahko novega delavca 
zaposlite prek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, preko 
podjemne pogodbe ali pa ga najamete kot samostojnega 
podjetnika. V primeru zaposlitve prek civilnopravne 
pogodbe ali dogovora s samostojnim podjetnikom pa ne 
sme priti do dela z elementi delovnega razmerja. Če 
sezonskega delavca zaposlite za določen čas za manj kot tri 
mesece, mu kot delodajalec ob poteku pogodbe ne rabite 
izplačati odpravnine. 
 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da se 
lahko zaposlitev po pogodbi za določen čas uporablja za 
sezonsko delo. Po pogodbi za določen čas se sicer lahko 
zaposli tudi delavca za nadomeščanja začasno odsotnega 
delavca, za začasno povečan obseg dela, za zaposlitev tujca 
ali osebe brez državljanstva, za zaposlitev prokurista in še 
nekatere druge vrste dela. 
 
Ko govorimo o pogodbi o zaposlitvi, velja, da delavec 
opravlja delo z elementi delovnega razmerja. To pomeni, 
da se delavec v delo vključen prostovoljno, ga opravlja 

osebno in nepretrgano ter za delo dobi plačilo. Delo, ki 
poteka pod nadzorom delodajalca, opravlja po navodilih. 
 
Če je sezonski delavec zaposlen prek druge oblike dela, 
denimo prek podjemne pogodbe, delavec ne sme opravljati 
dela z elementi delovnega razmerja.  
 
ZDR-1 v 58. členu določa, da se delavcu, ki po pogodbi o 
zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma 
delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez 
presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več 
ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na 
njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s polnim 
delovnim časom. Pri tem velja, da se izračunani delovni 
dnevi štejejo v delavčevo delovno dobo tako, kot če bi jih 
prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem 
letu ne sme presegati 12 mesecev. 
 
ZDR-1 v tretjem odstavku 79. členu pravi tudi, da v primeru 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za 
opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v 
koledarskem letu, delavcu odpravnina ne pripada. 
Sezonsko delo je zaposlitev za čas krajše ali daljše delovne 
sezone pri posameznih delih ali v vsej letni delovni sezoni.  

 
 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 
 

Novi partner Mozaika podjetnih, Shell Adria d.o.o. ponuja 
PRIHRANEK PRI NAKUPU GORIVA: 
- 0,045€/liter (DDV  vključen) popusta na 

maloprodajno ceno dizelskega goriva na 9 Shellovih 
bencinskih črpalkah v Sloveniji, 

- 0,010 €/liter (DDV vključen) popusta na 
maloprodajno ceno dizelskega in bencinskega goriva na 
več kot 200 sprejemnih mestih kartice euroShell 
v Sloveniji. 

Akcija je časovno omejena in velja do 31. 12. 2016. 
 
Za uveljavitev ugodnosti morate člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pridobiti kartico euroShell in se pri tem identificirati 
s kartico Mozaik podjetnih. To lahko storite na podjetju Shell Adria d.o.o. na Bravničarjevi 13 v Ljubljani, po telefonu 01/514 05 
14 ali e-pošti euroShell-slovenia@shell.com. Tisti, ki kartico euroShell že imate, pa akcijo Mozaik podjetnih le aktivirate. To 
storite tako, da po e-pošti euroShell-slovenia@shell.com pošljete kopijo vaše kartice Mozaik podjetnih. 
 
 
FINANČNE VZPODBUDE 
 
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 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 2015 
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  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat 
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. 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! 
 
 
UGODNEJŠI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
Obveščamo vas, da se je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, izboljšala obrestna mera dolgoročnim in 
kratkoročnim kreditom za kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  
Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
 
FRANCIJA - NOVI PREDPIS O MINIMALNI PLAČI - VELJAVNOST OD 1. 7. 2016 
 
Francija je voznike s 1. julijem 2016 začela obravnavati kot napotene delavce v pomenu direktive 96/71/ES o 
napotenih delavcih na dela v tujini. 
 
V nadaljevanju vam posredujemo najnovejše informacije, kar jih je Sekcija za promet pri OZS prejela iz Pariza in iz Bruslja:  
1) Predpis velja za vse cestne prevoze na področju Francije (izjema je le tranzit). To pomeni, da predpis velja tako za prevoz 

blaga, kot tudi za prevoz potnikov (do in nad 1+8 potnikov), in sicer za vsa prevozna podjetja, ustanovljena izven Francije, 
ne glede na vrsto vozila (do in nad 3,5 t NDM).  

2) Delodajalec mora (preden voznik opravi pot v Francijo) pridobiti potrdilo o napotitvi delavca na delo v tujini (imenujejo ga 
tudi deklaracija ali t.im. »potrdilo o napotitvi«). To potrdilo je veljavno največ 6 mesecev od dneva izdaje. Izpolnjen 
formular je potrebno natisniti 2x (en izvod prejme voznik in je obvezen dokument v vozilu, drugega posreduje francoskemu 
predstavniku). 

3) Pravila francoske minimalne plače ne veljajo za samozaposlene delavce. 
4) Zadnja stran izpolnjenega obrazca se imenuje Anex (Annexe). Z izdajo tega potrdila se delodajalec zavezuje, da bo 

spoštoval francoska pravila o minimalni plači (minimalne urne postavke za delavce v sektorju cestnega prometa, ki veljajo 
od 1.7.2016, dobite na naši zbornici v Škofji Loki. 

5) Spoštovana morajo biti tudi pravila, ki se nanašajo na najdaljši delovni čas in minimalne počitke. 
6) Delodajalec mora v Franciji imenovati predstavnika (lahko je fizična ali pravna oseba). 
7) Predstavnik v Franciji mora (za čas napotitve in vsaj za 18 preteklih koledarskih mesecev po napotitvi) razpolagati z 

naslednjimi podatki: potrdilo o napotitvi (točka 2), plačilno listo, potrdilom o izplačilu plače, kopijo dokumenta o imenovanju 
predstavnika, nazivom kolektivne pogodbe (v kolikor se za voznika uporablja). 
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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 780 izvodov 

8) Obveznosti in odgovornosti naročnika prevoza: preveriti mora obstoj potrdila o napotitvi, imenovanje predstavnika v Franciji 
in v primeru, da naročnik prevoza in prevoznik nista iz Francije, tudi prejemnika blaga v Franciji. 

9) Obvezni dokumenti v vozilu: 
- potrdilo A1 (izda ga območni urad Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije): je potrdilo, da je voznik vključen v 

socialno zavarovanje; 
- potrdilo o napotitvi - vključno s prilogo "Annexe" (glejte točko 2); 
- pogodba o zaposlitvi (ni potreben prevod v francoski jezik);  
10) Za kršitve pravil so določene tudi kazni: 
- do 750 EUR, če v vozilu ni potrdila o napotitvi ali to ni ustrezno, 
- do 450 EUR če v vozilu ni pogodbe o zaposlitvi, 
- upravna kazen do 2000 EUR po delavcu, če delodajalec ni pripravil potrdila o napotitvi ali ni imenoval predstavnika v 

Franciji. 
11) Komisija EU je že sprožila postopek proti francoskemu predpisu o minimalni plači. Dejstvo je, da je zakon kljub vsemu pričel 

veljati s 1. 7. 2016. 
 
Dodatne informacije nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka (telefon 04 50 60 200). 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave 
in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na računu za članarino za tekoči mesec je spodaj 
naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh računov, prosimo, da nas pokličete 
in ponovno vam jih bomo poslali.   
 
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 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
ZBIRANJE ŠOLSKIH TORBIC 
 
V Sloveniji je učenje pravica in ne dolžnost, velikokrat izgovorjen stavek, ki pa v praksi odraža tudi zaskrbljenost v družinah, ki 
se soočajo z materialnimi in posledično tudi socialnimi stiskami.  Da otrokom v prvih pridobivanjih znanj omogočimo čim bolj 
udoben in normalen način šolanja, ki ne kaže razlik med njimi,  Life Learning Academia že tretje leto organizirano zbira še 
uporabne šolske torbe. 
Akciji se priključuje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vabimo torej vse člane in sodelavce, ki želijo še 
uporabno šolsko torbo pokloniti tistim, ki jo potrebujejo (otrokom v socialno šibkih okoljih), da torbo prinesete na Obrtno-
podjetniško zbornico Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 71, ali na OOZ Škofja Loka do 29.7.2016. Info: Božena Germelj 
Drstvenšek, tel. 01 58 30 817 ali OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200. 
 
OBVEŠČANJE O ZAPRTJU GOSTINSKEGA LOKALA 
 
Že večkrat je bila izpostavljena problematika sočasnega zaprtja gostinskih lokalov na določenem območju zaradi koriščenja 
letnih dopustov, zato vas pozivamo in priporočamo, da poskušate z gostinci v bližnji okolici čim bolj medsebojno uskladiti 
termine zaprtja lokalov.  Prosimo vas, da na obvestilo o terminu, ko vaš lokal zaradi letnega dopusta ne bo obratoval, dodate 
oziroma priporočite gostinske lokale, ki se nahajajo v bližnji okolici in bodo v tem času normalno obratovali. 
Prav tako vas prosimo, da nam sporočite termin, ko bo vaš lokal zaprt (tel. 04 50 60 200)! 


