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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? 
 
Tukaj smo, da vam pomagamo! 
 
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 

− 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 nudimo brezplačne informacije o delovno-
pravni zakonodaji in postopkih pri zaposlovanju ali 
odpuščanju delavcev.  
 
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na 
telefon 04 50 60 200 in dovolite, da vam pomagamo!  

 
VABILA 
 
SKUPINSKI NASTOP NA MEDNARODNEM OBRTNEM 
SEJMU – MOS 2013 V CELJU 
 
Na zbornici ponovno načrtujemo skupinski nastop naših članov 
na tej največji poslovno-sejemski prireditvi regije, ki bo letos 
potekala v času od 11. do 17. septembra 2013.  

K razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki 
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.  
 
OOZ Škofja Loka bo krila stroške najema in osnovne 
ureditve prostora, stroške opreme (vitrina, podest…) 
pa krije vsak razstavljavec sam.  
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Skupinsko razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v 
primeru zadostnega števila interesentov.  
Prijave sprejema strokovna služba zbornice (tel.: 04 50 60 200 
ali ooz.sk.loka@siol.net) do ponedeljka, 17.6. 2013. 
 
 
Delavnica: IZDELAVA DOMAČE NARAVNE KOZMETIKE S 
POUDARKOM NA KREMAH (četrtek, 13.6.2013) 
 
Koža je naš največji organ in zelo pomembno je, kakšne snovi 
nanašamo nanjo, saj se preko kože vnašajo direktno v telo. 
Praktično vse izdelke, ki jih potrebujemo za osebno nego, si 
lahko izdelamo sami, so poceni, enostavne izdelave, vemo kaj 
uporabljamo, so naravni.   
 
Na pobudo nekaterih naših članov, bomo v sodelovanju z ga. 
Majo R. Mihovec izvedli delavnico: IZDELAVA DOMAČE 
NARAVNE KOZMETIKE S POUDARKOM NA KREMAH. 
 
Delavnica bo potekala v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, 
Spodnji trg 2, v četrtek, 13. junija 2013, s pričetkom ob 
9. uri in se zaključila predvidoma ob 14. uri. 
 
Vsebina:   
-Spoznavanje z izdelavo domače negovalne kozmetike: 
osnovna olja in masla, eterična olja, gline, soli, hidrolati, 
zdravilne rastline in druge naravne sestavine 
-Tipi kože, vpliv letnih časov, primerne sestavine za določen tip 
kože in glede na posebnosti (npr. akne, kapilare) 
-Obrazne maske – njihov namen, iz česa in kako naredimo 
masko 
-Pilingi – njihov namen, iz česa vsega lahko naredimo piling, 
razlika med pilingom za obraz in za telo, trda koža na stopalih, 
kako naredimo piling 
-Tonik, toaletna voda, aftershave – razlika med njimi in kako 
jih naredimo 
-Olja za obraz, olja za telo, masažna olja – kako jih naredimo, 
koncentracije eteričnih olj glede na namen uporabe 
-Balzami, mazila in pomade – kaj je vse to in kako jih 
naredimo 
-Ustrezne sestavine za izdelavo deodoranta 
-Praktična izdelava deodoranta 
-Spoznavanje ustreznih osnov za izdelavo zobnih past, pomen 
eteričnih olj in koncentracije, afte, vnetja dlesni, karies 
-Praktična izdelava zobne paste 
-Kaj je krema in kako jo naredimo: vodna faza, maščobna 
faza, emulgatorji, konzervansi, dišave, vlažilci ipd. 
-Kako kreiramo recepte: hranilna krema, vlažilna krema, krema 
za roke, krema za telo, krema za suho kožo, krema za mastno 
kožo, krema za obraz ipd. 
-Praktična izdelava kreme 
-Informacije glede nakupa ustreznih sestavin in embalaže 
 
Delavnica bo praktično naravnana, izdelali boste lahko 4 
izdelke: deodorant, zobno pasto, kremo in izdelek po želji 
(maska, olje, tonik, aftershave, piling …). 
Udeležba na delavnici je za člane OOZ Škofja Loka in 
zaposlene delavce pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 
so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za izobraževanje 
delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, BREZPLAČNA. 
Za nečlane zbornice znaša strošek 90 EUR/osebo (z 
vključenim DDV).  
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  
telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net. 
Število udeležencev na delavnici je omejeno! Rok za 
prijavo: 11.6.2013! 

OBRTNIK ROBO NA OGLED POSTAVI (Kranj, 14.-
15.6.2013) 
 
OOZ Kranj pripravlja prodajni sejem obrtnih izdelkov. Na sejmu 
bodo obrtniki in podjetniki predstavili in prodajali svoje lastne 
proizvode in storitve.  
Sejem »OBRTNIK ROBO NA OGLED POSTAVI« bo potekal 
v petek, 14. junija 2013, od 9. do 19. ure in v soboto, 
15. junija 2013, od 9. do 14. ure v okviru Domače vasi na 
Primskovem v Kranju. Vabljeni k ogledu in nakupu! 
 
 
Brezplačna delavnica:  KAKO SE USPEŠNO PRIJAVIMO 
NA JAVNI RAZPIS? 
 
Ministrstva in druge državne institucije bodo v letu 2013 
objavile več razpisov, preko katerih bodo podjetja lahko 
pridobila ugodna finančna sredstva. Ker gre za zadnje razpise v 
tej finančni perspektivi, bo Razvojna agencija Sora d.o.o. v 
mesecu juniju organizirala predstavitve javnih razpisov po 
občinah: 
-v petek, 14. 6. 2013, od 13.-15. ure, v sejni sobi Občine 
Železniki, Češnjica 48,  
-v ponedeljek, 17. 6. 2013, od 14.-16. ure, v sejni sobi 
Občine Žiri, Loška cesta 1, ter 
 -v torek, 18. 6. 2013, od 14.-16. ure, v veliki dvorani 
Občine  Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87. 
  
Na delavnici boste izvedeli kaj in za kaj so nepovratna 
sredstva, kdo so upravičenci, kako lahko pridobite nepovratna 
sredstva, kakšne so obveznosti prejemnikov nepovratnih 
sredstev, kateri so aktualni in pričakovani razpisi za nepovratna 
sredstva, kako pripraviti vlogo za razpis, kateri so dejavniki 
uspeha na razpisih, dobili pa boste tudi odgovore na 
zastavljena vprašanja.  
Delavnico bo vodil g. Zdravko Kozinc, direktor podjetja 
Alianta, ki z vodilnimi slovenskimi podjetji in institucijami 
uspešno kandidira na slovenskih razpisih, večino aktivnosti pa 
usmerja v pridobivanje nepovratnih razvojnih sredstev 
neposredno iz skladov/programov na nivoju EU. 
Za prijavo in dodatne informacije pokličite Razvojno agencijo 
Sora (Jana Šifrar, tel.: 04 50 60 220). 
                                                                                                  
 
Seminar: ZGODBA IN AMBIENT GOSTINSKEGA LOKALA 
(Radovljica, 17.6.2013) 
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Radovljica organizira 
seminar na temo »ZGODBA IN AMBIENT GOSTINSKEGA 
LOKALA«, ki bo v ponedeljek, 17.6.2013, ob 10. uri v 
večnamenski dvorani OOZ Radovljica. Predavala bo mag. 
Emilija Bratož.   
Na 2-urnem seminarju se boste spoznali s pristopi h 
kakovostnejši, predvsem pa drugačni, uspešnejši gostinski 
ponudbi z dodano vrednostjo - tako za  goste kot izvajalce 
gostinskih storitev, cateringa in strežbe, ki na psihološko in 
fiziološko prijeten način izvajanja storitve, s prepričljivostjo 
zgodbe in doživetja za gosta ter ambientalnim pristopom k 
ugodju zaokroži poslovno-ekonomsko uspešnejše poslovanje in 
prispeva k povečanju zaslužka. 
 
Udeležba na seminarju je za člane Gorenjskih OOZ in pri njih 
zaposlene delavce brezplačna, za nečlane pa 20 EUR (v ceni 
je vključen DDV).  
Obvezna je predhodna prijava na OOZ Škofja Loka, telefon 04 
50 60 200. 
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OTVORITEV DELAVNICE ZA PRAKTIČNI POUK 
PEČARJEV (Kranj, 19.6.2013) 
 
Obrtni poklici so v zadnjem času zelo nazadovali, vpis v 
tovrstne izobraževalne programe upada, za določene poklice 
med mladimi sploh ni več interesa. Srednja ekonomska, 
storitvena in gradbena šola Kranj želi vrniti predvsem 

poklicem iz področja gradbeništva tisto vrednost, ki so jo 
nekoč že imeli, zato vas vabijo, da se jim pridružite v sredo, 
19. junija 2013, od 12. do 20. ure na Cesti Staneta Žagarja 
33 v Kranju, kjer bo potekala otvoritev delavnice za 
praktični pouk pečarjev, predstavitev ostalih izobraževalnih 
programov, ki jih izvaja šola, predstavitev rokodelskih poklicev 
 in običajev ter kulturni program. Vljudno vabljeni!   

 
 
SPREMEMBE V IZPOLNJEVANJU iREK IN REK OBRAZCA PO 1.7.2013 
 
Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih 
podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. 
 
1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) 
 
ZPIZ-2 v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov 
delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo 
prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov 
delodajalcev: 
− v višini 30% za delojemalce, ki so dopolnili 60 let 

starosti in 
− v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo 

starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2.  

 
Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče 
uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne 
uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke 
obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene 
delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi 
ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad 
kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se 
določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta 
namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 309 in 310. 
  
V polje 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 
let starosti, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke 
delodajalcev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju – iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-
2, ki so dopolnili 60 let starosti.  
 
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se 
samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o 
oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec 
»obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku 
prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« 
(zaporedna številka 602). 
  
V polje 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo 
starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, 
plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od 
dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena 
ZPIZ-2. Od dohodkov teh delavcev v delovnem razmerju - iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-
2, je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega 
prispevka. 
  
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se 

samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o 
oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec 
»obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku 
prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« 
(zaporedna številka 602). 
 
ZPIZ-2 nadalje v 157. členu določa vračilo prispevkov 
delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci lahko, za 
delojemalce, ki niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki 
skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič 
zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v 
zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo vračilo 
prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, 
drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca. Način 
vračila prispevkov bo določil minister, pristojen za 
delo, s pravilnikom. 
  
V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 311 Osnova 
za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2. V to 
polje plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od 
dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-
2, za katere delodajalec lahko uveljavlja vračilo prispevkov. 
  
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)  
 
ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja 
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Določba 39. člena ZUTD-A vpliva na pogodbe o zaposlitvi, 
sklenjene po uveljavitvi zakona (po 12. 4. 2013) in določa: 
− oprostitev plačila prispevka delodajalca za 

zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če 
delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas, 

− obveznost plačila prispevka delodajalca za 
zavarovanje za primer brezposelnosti v višini 
petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja 
prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja 
zaposlitve za določen čas, če delodajalec z 
delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas. 

 
Na tej podlagi bo REK-1 obrazec dopolnjen z dvema novima 
poljema za vpisovanje osnove za izračun prispevkov 
delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer 
312 in 313. 
 
V polje 312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 
39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke 
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delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, 
ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Od te 
osnove, skladno z drugim odstavkom 39. člena ZUTD-A, 
delodajalec plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za 
primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v 
zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas 
trajanja zaposlitve za določen čas. 
  
V polje 313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas 
po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke 
delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, 
ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in 
zanje velja oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim 
odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem 
sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila 
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti 
za obdobje dveh let. Od te osnove se prispevki delodajalcev za 
primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. 
Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec 
»obračunani« (zaporedna številka 603).«. 
 

3. Spremembe na individualnem REK obrazcu 
 
Skladno z navedenimi zakonskimi spremembami in 
dopolnitvami REK-1 obrazca bo iREK obrazec dopolnjen z 
novimi polji, kjer plačnik davka ustrezno označi posebni 
podatek o prejemniku dohodka ob izplačilu dohodka iz 
delovnega razmerja, in sicer: 
− A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti, 
− A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev 

pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2, 
− A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo 

prispevkov po 157. členu ZPIZ-2, 
− A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 

določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A), 
− A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 

nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve 
leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A). 

 
Dodatna navodila so objavljena na spletni strani DURS-a. 
 

 
 
Od 1. julija 2013 dalje bo ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 
Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni, bodo: 
− v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka 

zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka; 
− v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka. 
Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika Slovenija. Delna 
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj ob prvem vpisu v poslovni register, torej oseba, 
ki je že imela odprt s.p. in ga je kasneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve. 
 
Delno oprostitev bo mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje. V kolikor bo podjetje v poslovni register vpisano pred 
1. julijem 2013, delne oprostitve ne bo moglo uveljavljati.  Delna oprostitev prispevkov velja samo za samozaposlitev, kar 
pomeni, da ne velja za popoldanski ali študentski s.p.. 
 
Na Zavodu za zaposlovanje pojasnjujejo, da se subvencije za samozaposlitev ne izključujejo z oprostitvijo plačila prispevkov za 
samozaposlene po novem pokojninskem zakonu ZPIZ-2. Mogoče je torej uveljavljati obe ugodnosti. 
 
 
 

AKTUALNO NA PODROČJU ZAKONODAJE  
 
KAKO SE BODO UPOŠTEVALE NOVE STOPNJE DDV 
 
Od 1. julija letos se bo obračunaval in plačeval DDV po 
splošni stopnji 22 odstotkov (ne več 20 odstotkov) in 
po nižji stopnji 9,5 odstotka (ne več 8,5 odstotka), kar 
določa spremenjeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014, objavljen v Uradnem listu RS 
29.5.2013. 
Za opravljen del dobave blaga ali storitev - če je bil del 
opravljen pred 1. julijem, preostali del pa po tem datumu - 
obračuna zavezanec DDV za celotno dobavo blaga ali storitev 
po novih stopnjah DDV (9,5 oziroma 22 odstotkov). 
 
POZOR: ne glede na prejšnje določilo lahko davčni zavezanec 
na 30. junija letos obračuna DDV po starih stopnjah (8,5 
oziroma 20 odstotkov) za delne dobave blaga ali storitev, 
opravljene pred 1. julijem - a le, če je račun za te že 
opravljene dobave izdan najpozneje do 20. julija 2013. 
Znesek tako obračunanega DDV se vključi v obračun za davčno 
obdobje junij 2013 oziroma april-junij 2013. 

Če davčni zavezanec pred 1. julijem prejme celotno plačilo za 
dobavo blaga ali storitev, ki pa bo v celoti opravljena po tem 
datumu, obračuna DDV po starih stopnjah (8,5 oziroma 20 
odstotkov). 
Če davčni zavezanec pred 1. julijem prejme le delno plačilo za 
dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem 
datumu, od prejetega predplačila obračuna DDV po starih 
stopnjah (8,5 in 20 odstotkov), od preostalega plačila pa po 
novih stopnjah (9,5 oziroma 22 odstotkov). 
Ti pravili o predplačilih bi se po predlogu zakona uporabljali 
tudi za opravljena predplačila za prihodnje čezmejne storitve, 
ki jih opravi davčni zavezanec s sedežem zunaj Slovenije in za 
katere je dolžan plačati DDV kot prejemnik storitev. 
 
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI IN ELEKTRONSKE 
NAPRAVE ZA BLAGAJNE 
 
Po 1. juliju ne smete imeti programov, ki brišejo račune in 
sledi.  Davčni inšpektorji že pripravljajo poostrene nadzore: če 
boste imeli po 1. juliju v uporabi blagajniški program, ki 
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omogoča brisanje računov in zakrivanje sledi, boste lahko 
kaznovani tudi z 250 tisoč evri. Pod najbolj natančnim 
drobnogledom bodo verjetno gostinci. Kaznovani bodo tudi 
programerji oziroma proizvajalci, dobavitelji in vzdrževalci 
takšnega programa. 
Globa bo lahko izdana že, če davčna uprava sporni program 
najde, ne glede na to, ali so bili podatki sploh spremenjeni. 
Denarne kazni bodo za samostojne podjetnike znašale do 70 
tisoč evrov, za večja podjetja pa tudi do 250 tisoč evrov. Poleg 
tega bo morala globo plačati tudi odgovorna oseba, in sicer od 
1.500 do 10 tisoč evrov. 
Podjetnik bo moral davkarjem v postopku davčnega nadzora 
predložiti izpis podatkov o izdanih računih, in sicer v treh 
delovnih dneh po prejetju zahteve. Čas se na pisno zahtevo 
zavezanca lahko podaljša največ za pet delovnih dni. 
Lahko pa se zgodi, da vas bo inšpektor obiskal tudi »na 
terenu«. Torej, prišel bo k vam v lokal, skupaj z informatikom 
z davčne uprave bosta presnela vse podatke in program. 
Računalniški strokovnjaki bodo potem videli, ali uporabljate 
prepovedani program za brisanje sledi ali ne. Če ga, bo najbrž 
obisk z davkarije dobil tudi vaš dobavitelj programa, ki bo - če 
bo po 1. juliju takšne programe še ponujal - tudi kaznovan. 
 
Kaj pa, če nimate računalniške blagajne? 
Tudi če za izdajanje računov nimate računalniškega programa 
in če izdajate račune še na stari, klasični blagajni »na trak«, 
lahko pričakujete poostrene nadzore inšpektorjev.  Na terenu 
bodo še vedno preverjali, ali ste izdane račune tudi prijavili, 
zahtevane podatke boste morali predložiti v obliki izpisa 
kontrolnega traku registrske blagajne na papirju. 

NOVI ZAKON O PIŠKOTKIH ZAČNE VELJATI 15. JUNIJA 
2013  
 
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), 
ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila 
glede uporabe piškotkov shranjenih na računalniku. Nova 
zakonodaja uporabe piškotkov ne prepoveduje, vendar pa 
močno zaostruje pravila uporabe. 
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki na strežniku 
prepoznajo vaš računalnik. Naloženi piškotki uporabniku 
omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Z njihovo pomočjo 
je mogoče analizirati promet na spletni strani in voditi 
napredne oglaševalske kampanje. Piškotki tudi 
omogočajo, da se vam na spletno stran ni treba vedno znova 
logirati, hkrati pa skrbijo za nemotene bančne transakcije in 
spletne nakupe. 
 
Lastniki spletnih strani boste morali poskrbeti, da se bo po 
15. juniju uporabniku, ki bo prišel na vašo stran najprej 
prikazalo besedilo v katerem mu boste natančno razložili, 
kakšne piškotke, na kakšen način in zakaj jih uporabljate, 
uporabnik pa se bo moral z uporabo piškotkov izrecno strinjati. 
Poskrbeti je treba za vsebinsko in za tehnično rešitev 
piškotkov. Vsebinska rešitev se nanaša na besedilo, ki bo 
zapisano v tem okencu. Odvisna je od vrste piškotkov, ki jih 
uporabljate. 
 
Če uporabljate na svoji spletni strani piškotke, 
poskrbite za njihovo pravilno uporabo! Za več informacij 
pokličite svojega informatika oz. oblikovalca spletne strani!

 
 
 

JAVNI RAZPISI  
 
Ugodni krediti EKO sklada za okoljske naložbe pravnih 
oseb, s.p.-jev in zasebnikov  
 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, 
samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na 
podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih 
kreditnih sredstev, je odprt od 1. februarja do konca novembra 
2013. 
Krediti so namenjeni za različne naložbe v varstvo okolja. 
Mednje sodijo naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
in sicer naložbe v sisteme in naprave za proizvodnjo toplote ali 
hladu, električne energije iz obnovljivih virov energije, 
soproizvodnje toplote in električne energije, pa tudi nakup 
novih vozil na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe 
učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih 
objektih, obnovo razsvetljave, posamezne ukrepe energijske 
prenove objektov in gradnjo novih objektov v nizkoenergijski 
ali pasivni tehnologiji. 
Letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 
1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, 
določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Pri 
kreditih za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo 
električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni 
EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki se 
določi na dan izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita 
tako, da ne zagotavlja pomoči države. 
Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je največ 
15 let oziroma največ 5 let za nakup opreme in vozil skladno z 
določbami javnega poziva. Dovoljen je največ enoletni 
moratorij na odplačilo glavnice kredita. 

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z 
dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani: 
http://www.ekosklad.si/. 
 
Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega 
svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 
 
Predvidoma v tem mesecu, bo  Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija) objavila 
Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo v letu 2013.  
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje poslovnega 
svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje 
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na 
tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in 
njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju 
strateškega načrta za internacionalizacijo. 
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega 
svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna 
na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu 
oziroma načinu vstopa na tuje trge. 
Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po 
ZGD, ki še niso prisotna na tujih trgih. 
Upoštevani bodo projekti izdelave poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na 
ta javni razpis in najdlje do 8. 11. 2013. 
Vrednost razpisa znaša 200.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja: 
največ 50% upravičenih stroškov oziroma vsaj 2.500,00 EUR in 
največ 5.000,00 EUR na upravičenca. 
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OBVESTILA ZA SEKCIJE  
 
ZA AVTOPREVOZNIKE 
 
V Uradnem listu RS št. 44/13 je objavljen PRAVILNIK O 
DELIH IN OPREMI VOZIL, ki stopi v veljavo 1. 10. 2013 
(pravilnik je v celoti objavljen na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113310#!/Pravilnik-o-
delih-in-opremi-vozil)  
 
Dodatna pojasnila objavljamo na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si, v nadaljevanju pa opozarjamo predvsem na 
pogoje za vozila, s katerimi se prevažajo SKUPINE 
OTROK. 
 
Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža 
skupina otrok, mora imeti: 
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, 
– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava 
za upravljanje vozila), 
– varnostne pasove na vseh sedežih, 
– naslonjala za glavo na vseh sedežih in 
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf). 
Določbi tretje in četrte alineje se ne uporabljata za avtobuse, s 
katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti 
varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s 
predpisi o homologaciji. 
Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem 
prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, 

v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus, 
razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). 
Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem 
prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 
50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, 
rezervirani za motorna vozila, obvezno imeti vgrajene 
varnostne pasove na vseh sedežih. 
Vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, morajo biti 
označena s predpisanim znakom, kot je opredeljen v Prilogi VI, 
ki je sestavni del pravilnika. 
 
ZA KOVINARJE 
 
Upravni odbor Sekcije kovinarjev pri OZS je sprejel nov 
informativni cenik strojne ure. Objavljen je tudi na naši spletni 
strani.  
Sekcija kovinarjev pri OZS obenem obvešča, da bo zaradi 
izkazanega interesa svojih članov, v mesecu septembru 2013 
organizirala ogled sejma EMO 2013 v Hannovru. Na 
največjem sejmu na področju obdelave kovin v svetovnem 
merilu, proizvajalci tehnike z vsega sveta pod vodilno temo 
,,Intelligence in Produktion˝ predstavljajo svoje izdelke, rešitve 
in storitve s področja kovinskih materialov. 
S podrobnostmi vas bomo seznanili v naslednjem 
Informatorju!!

 
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 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave 
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 

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 
65,00 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., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,  
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! 
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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.: 040/288-
232, 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. 
NEGA TELESA KRISTI KRISTINA ŠESEK s.p., Dolenja Dobrava 4B, 
Gorenja vas, tel.:051/892-087, 10% popust pri storitvah nege telesa 
(masaže, parafinske obloge), manikure, geliranju, lakiranju in poslikavi 
nohtov  
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 vas-
Reteče 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. 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
8 

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: Marija Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.100 izvodov 

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). Obveščamo vas, da je OZS vsem članom, ki so na dan 31.5.2013 dolgovali članarino za leto 2012, posredovala obvestila 
pred izvršbo. K obvestilu je priložen UPN obrazec, po katerem lahko dolžniki plačajo zapadlo članarino (za leto 2012), in sicer do 
12.6.2013. 
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 marec 2013: 1.520,08 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 za obdobje od 1.1.2013 dalje znaša 4,55 EUR. 
 
 
Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec maj 2013: 

Do vključno 
9.156,72

Nad 9.156,72 
do vključno 
18.305,64

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

minimalna 
plača

60% povp. 
plače 

90% povp. 
plače 

120% povp. 
plače 

150% povp. 
plače

180% povp. 
plače 

210% povp. 
plače 

240% 
povp.plače 

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

Vrsta prispevka Stopnja
1. Prispevek za zdravst. zavarov. 
(skupaj) 13,45% 105,40 122,67 184,01 245,34 306,67 368,01 429,35 490,69
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 117,84 176,76 235,67 294,59 353,51 412,43 471,35
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,83 7,25 9,67 12,08 14,50 16,92 19,34
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 222,08 333,13 444,17 555,21 666,25 777,29 888,34
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 222,08 333,13 444,17 555,21 666,25 777,29 888,34
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,65 5,47 7,30 9,12 10,94 12,77 14,59
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,82 2,74 3,65 4,56 5,47 6,38 7,30
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,82 2,74 3,65 4,56 5,47 6,38 7,30

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 348,40 522,61 696,80 871,00 1.045,21 1.219,41 1.393,62

912,05

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.736,15 3.192,18Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.520,08 EUR

3.648,201.368,08 1.824,10 2.280,13783,66

KRATKA OBVESTILA  
 
ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM: 
  
1. Na zbornici oddamo v najem poslovni prostor v velikosti 

64,10 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 (pritličje). Prostor je 
primeren za opravljanje storitvene ali trgovinske 
dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205. 

2. Na voljo so prosti poslovni prostori v Zmincu v velikosti do 
100 m2, primerni za proizvodnjo ali pisarniško dejavnost. 
Informacije na tel.: 040/888-235. 

3. Obrtnik išče poslovni prostor v velikosti do 50 m2 za 
proizvodno dejavnost. Telefon dobite v pisarni zbornice. 

PODJETNIK PRODA DELEŽ V PROIZVODNEM PODJETJU! 
Info: 041 941 205 
 
NAJEM APARTMAJA 
 
OOZ Tržič daje v najem štiri-posteljni apartma v Termah Olimia 
– Vas Lipa, ki sicer ne vključuje kart za kopanje, je pa 
generalno prenovljen in opremljen. Cene vstopnic so za 
koristnike apartmaja 10% cenejše. Več informacij nudi OOZ 
Tržič (tel.: 031 365 842, e-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si) 
 
 

 
 


