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ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM:  
Na zbornici oddamo v najem poslovna prostora v 
velikostih 20,17 m2 po ceni 5,88 EUR/m2 (1. 
nadstropje) ter prostor v velikosti 64,10 m2 po ceni 6,65  

 
EUR/m2 (pritličje). Oba prostora sta primerna za 
opravljanje pisarniške dejavnosti, večji prostor pa tudi za  
trgovinsko dejavnost.  
Info na tel.: 04 50 60 205. 

 
 
 
VABILA 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDB 
 
Dodatne informacije za pripravo ponudb dobite pri 
strokovni službi zbornice na telefon 04 50 60 205. 
 
- PRIPRAVA CELOTNE GRAFIČNE PODOBE 

PROJEKTA »OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA« 
V okviru Leader projekta Okusi loškega podeželja 
vabimo k sodelovanju oblikovalca za pripravo 
celostne grafične podobe in različnega 
promocijskega materiala ter fotografa jedi in 
gostinskih objektov. Podrobnejše informacije in 
pogoji za sodelovanje bodo objavljeni od 12.3.2013 
dalje na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si in www.ra-
sora.si, pošljemo pa vam jih lahko tudi po e-pošti. 
 
- ZA KROVSKA DELA: 
Na zbornici bomo v letošnjem letu morali zamenjati 
strešno kritino na stavbi Centra storitvene obrti, Spodnji 
trg 2a. 
Natančnejši popis potrebnih del bomo interesentom 
poslali po elektronski pošti od 11. marca 2013 dalje.  
Vaše ponudbe pričakujemo v zaprtih kuvertah z 
oznako »Ne odpiraj – ponudba!« na naslov OOZ 
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, 
najkasneje do 25. marca 2013.  

- ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
Na zbornici bomo tudi adaptirali poslovni prostor v 
velikosti cca 20 m2. Adaptacija bo zajemala:  
− rušenje predelne stene iz mavčnih oblog in 

odstranitev obstoječih vrat v prostor, odstranitev 
obstoječega poda, 

− polaganje parketa,  
− dobava in montaža lesenih vrat v prostor,  
− dobava in montaža stropnih luči,  
− kitanje in beljenje sten.  
Vabimo vas, da si prostor ogledate in pripravite svojo 
ponudbo. Rok za oddajo ponudb (za skupna ali le 
posamezna dela) je 15. marec 2013. Ponudbe 
pričakujemo v zaprtih kuvertah z oznako »Ne 
odpiraj – ponudba za adaptacijo!« na naslov OOZ 
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka. 
 
 
 
2. ŽELITE POSLOVATI V AVSTRIJI? (četrtek, 
21.3.2013, ob 16. uri) 
 
Tudi v Avstriji se spreminja zakonodaja, zato OOZ 
Jesenice ponovno organizira brezplačen seminar za vse 
člane gorenjskih območnih obrtno-podjetniških zbornic, 
ki iščejo nove trge v Avstriji. 
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Seminar bo potekal v četrtek, 21. marca 2013, ob 
16. uri. O kraju seminarja bodo vsi prijavljeni obveščeni 
naknadno, saj je odvisen od števila prijav. 
 
Na seminarju bo mag. Johan Picej, davčni svetovalec iz 
Avstrije, s katerim sodeluje OOZ Jesenice, obravnaval: 
1. Novelo avstrijskega Obrtnega zakona 
2. Obvezno škodno zavarovanje v Avstriji za področje 

gradbeništva 
3. Kdaj je obvezno plačilo v sklad BUAK 
4. Nove tarife za plače delavcem 
5. Prenehanje delovnega razmerja delavcu 
 
Konec seminarja bo namenjen vprašanjem. Prijavite se 
lahko do vključno petka, 15. marca 2013, na e-
naslov: nina.sedej@ozs.si ali po telefonu 04 58 33 450.  
 
 
3. TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – 
TOP 2013 (25. maj - 1. junij 2013) 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora 
d.o.o. in finančni podpori občin v času od 25. maja do 1. 
junija 2013 ponovno pripravlja bogat program 
dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru že 7. Tedna obrti 
in podjetništva na Loškem - TOP 2013.  
 
Osrednji dogodek ter hkrati tudi zaključek tedna bo  
PODJETNIŠKA TRŽNICA, ki bo organizirana v 
soboto, 1. junija, od 8. do 12. ure.  Takrat bo na 
Mestnem trgu v Škofji Loki zelo pestro. Na tržnici se 
bodo na stojnicah predstavili s svojimi izdelki in 
storitvami lokalni podjetniki in obrtniki, dijaki Srednje 
šole za lesarstvo in Srednje šole za strojništvo, 
posamezne podporne institucije ter strokovne sekcije pri 
OOZ Škofja Loka.  
Na tržnici bodo potekali praktičnimi prikazi domače in 
umetnostne obrti ter kulturni in zabavni glasbeni 
program. OOZ Škofja Loka bo trem najkreativnejšim 
dijakom Srednje šole za lesarstvo in Srednje šole za 
strojništvo izročila denarne nagrade v skupni neto 
vrednosti 2.000 evrov.  
 
VABIMO VAS, DA SE NA PODJETNIŠKI TRŽNICI 
PREDSTAVITE TUDI VI! 
 
Na brezplačni stojnici lahko sodelujete s prodajo svojih 
izdelkov in storitev ali s predstavitvijo svoje dejavnosti. 
Svojo predstavitev lahko popestrite tudi s praktičnim 
prikazom izdelave posameznih izdelkov (izdelavo v živo), 
kar je za obiskovalce še posebej zanimivo.  
Pravico prijave za sodelovanje na tržnici imajo podjetja 
in samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju 
občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 
Število stojnic je omejeno, upošteva se vrstni red 
prispelih prijav. Organizatorja si pridržujeta pravico do 
prostorske razporeditve stojnic. 
 
Prijave sprejemamo na OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60 
200) in Razvojni agenciji Sora (tel. 04 50 60 223) 

najpozneje do srede, 15. maja 2013, na osnovi 
izpolnjene prijavnice, ki je objavljena na spletni strani 
naše  zbornice (www.ooz-skofjaloka.si). 
 
 
4. REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki 
imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred 
iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode 
Evropske unije.  Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v 
obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.  
Letos bomo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije pripravili: 
- 4. sklop (po programu usposabljanja iz leta 2013): 

v soboto, 18. maja 2013, s pričetkom ob 9. uri 
do predvidoma 15. ure ter 

- 3. sklop (po programu usposabljanja iz leta 2012): 
v soboto, 25. maja 2013, s pričetkom ob 9. uri 
do predvidoma 15. ure  

 
Strošek posameznega usposabljanja: 
- za člane zbornice s poravnano članarino: 21 

EUR/osebo (vključen DDV),  
- za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v 

podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek 
Skladu za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske 
Kranj, je udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v 
celoti krijejo iz prejetih sredstev Sklada, 

- za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen 
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 posameznem usposabljanju je 
omejeno! Rok za prijavo je 6.5.2013. 
 
 
5. VABILO OBRTNICAM IN PODJETNICAM! 
NAREDITE NEKAJ ZASE! (sreda, 13.3.2013, ob 13. 
uri) 
 
Vsako leto ob prazniku žena v okviru spodbujanja 
ženskega podjetništva Razvojna agencija Sora organizira 
dogodek, ki je po vsebini bolj blizu obrtnicam, 
podjetnicam in vsem ostalim ženskam.  
Letos bo delavnica z naslovom »Vzdrževanje 
motivacije za delo in učinkovito soočanje s 
stresom pri usklajevanju osebnih in poslovnih 
nalog«, ki jo bo vodil red.prof.dr. Matej Tušak 
(poznan tudi po tem, da sodeluje s številnimi 
slovenskimi vrhunskimi športniki), potekala v sredo, 13. 
marca ob 13. uri v veliki sejni sobi Upravne enote 
Škofja Loka, Poljanska c. 2.  
Udeleženke se bodo naučile kako prepoznati stres ter 
kako ga z različnimi tehnikami samomotivacije in 
sproščanja premagati. Spoznale bodo tudi različne 
relaksacijske tehnike. Delavnica bo praktični trening, 
poln izkustvenega učenja, pridobljena znanja pa bodo 
lahko uporabljale vsak dan.  
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Delavnica je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, 
Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri, zato je za 
udeleženke brezplačna. Prijave do zasedbe mest 
zbira Razvojna agencija Sora (tel. 50 60 223, 
julija.primozic@ra-sora.si). 
 
 
6. Brezplačna delavnica: KAKO DO UGODNIH 
FINANČNIH SREDSTEV? (sreda, 13.3.2013, ob 11. 
uri) 
 
Ministrstva in druge državne institucije bodo do junija 
2013 objavile 40 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 letu 2013 organizirala več 
delavnic na temo pridobivanja ugodnih sredstev s 
pomočjo javnih razpisov. 
 
Prva brezplačna delavnica je namenjena podjetjem, ki 
delujejo več kot tri leta, pod naslovom »Aktualni 
razpisi za podjetja« pa bo potekala v sredo, 
13.3.2013, od 11.00 ure do 13.00 ure v veliki sejni 
sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja 
Loka. 
 
Program delavnice: 
Uvod o nepovratnih sredstvih; Razlike med javnimi 
naročili in javnimi razpisi; Decentralizirani in 
centralizirani razpisi; Od projektne ideje do prijave; 
Obveznosti prejemnikov subvencij; Programsko obdobje 
2014 – 2020; Pregled priložnosti za podjetja – struktura 
investicij in razpisov; Objavljeni in napovedani razpisi za 
podjetja v letošnjem letu; Vprašanja in odgovori 

Delavnico bo izvedla Tjaša Milošič, mag. ekonomije in 
poslovnih ved.  
Prijave: Razvojna agencija Sora (tel.: 50 60 220 ali 
info@ra-sora.si). 
 
 
7. STROKOVNA RAZPRAVA – REPUBLIKA KOREJA 
(sreda, 13.3.2013, ob 13. uri) 
 
Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu 
pri Fakulteti za management vabi v sklopu strokovnih 
srečanj Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih 
na tematsko razpravo: REPUBLIIKA KOREJA - Trg 
številnih priložnosti za slovenska podjetja, ki 
znajo in hočejo. 
 
Razprava bo potekala v sredo, 13. marca 2013, ob  
13. uri v Škofji Loki (Partizanska 1). 
 
Namen razprave, ki jo bo vodil dr. Dragan Kesič, 
izredni profesor za mednarodno poslovanje na Fakulteti 
za management, je predstaviti in opozoriti strokovno ter 
gospodarsko javnost in študente na znanje, sposobnosti 
in izkušnje slovenskih družb pri delovanju v 
mednarodnem poslovnem okolju ter pri ustvarjanju in 
izkoriščanju konkurenčnih prednosti pri poslovanju. 
 
V razpravi bosta sodelovala tudi Ivan Rudolf, častni 
konzul na Konzulatu Republike Koreje v Ljubljani in  
Borut Ovsenek, direktor in lastnik podjetja Euroasia 
Trade.  
 
Vstop je prost. Prijave na alumni@fm-kp.si 
 

 
 
 
 
 
 

 
OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA  - IZTEKA SE ROK ZA PRIJAVO ZA SODELOVANJE V 
PROJEKTU! 
 
Pričela se bo druga  faza projekta »Okusi loškega 
podeželja«, ki bo namenjena razvoju novih gostinskih 
produktov ter promociji kulinaričnih dobrot škofjeloškega 
podeželja.  
 
Na podlagi zbranih receptov za pripravo jedi, kot so jih 
pripravljali v preteklosti, se bodo pričeli oblikovati 
sezonski jedilniki, na katerih se bodo znašle jedi, ki bodo 
po okusu prilagojene današnjemu času.  
 
Določili se bodo tudi kriteriji in merila kakovosti jedi ter 
pravila vključitve med gostinske ponudnike. Na posebnih 
kulinaričnih delavnicah se bodo gostinci seznanjali z 
načinom priprave jedi, kako se jedi stilirajo, predstavijo  
gostu.  

V veliko pomoč gostincem pri iskanju oz. dobavi surovin 
za jedi, bo prav gotovo lahko Kmetijsko-gozdarska 
zadruga Škofja Loka (KGZ), ki je pripravila nov model 
oskrbovalne verige med proizvajalci in gostinci. 
 
Pripravljena bo tudi celostna grafična podoba, ki se bo 
uporabljala pri vseh promocijskih materialih in 
aktivnostih, izdan bo skupni promocijski več jezikovni 
katalog tipičnih jedi loškega podeželja, v njem pa bodo 
predstavljeni gostinski ponudniki, kjer se bo te jedi 
dobilo.  
 
Posebna pozornost bo namenjena predstavitvam in 
degustacijam jedi na sejmih in promocijskih dogodkih.  
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Za ta namen se bo oblikoval in nabavil tudi prilagodljiv 
razstavni material, ki bo odražal značilnosti loškega 
podeželja in bo popestril razstavni prostor. Prve 
predstavitve bodo potekale že v okviru Podjetniške 
tržnice in Historiala v Škofji Loki, predvidene pa so še na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in po občinah.   
 
V naslednjih dneh bomo tako vsem ponudnikom 
gostinskih storitev (gostilnam, kavarnam, 
slaščičarnam,…) iz občin Škofja Loka, Gorenja 
vas-Poljane, Železniki in Žiri, ki ste za 
sodelovanje v projektu že izrazili interes, poslali 
predlog pogodb za vključitev v izvajanje projekta.  
 

Na podlagi podpisanih pogodb bomo gostinske 
ponudnike vključili v vse nadaljnje aktivnosti 
(oblikovanje sezonskih jedilnikov in izbor jedi, določitev 
kriterijev in meril kakovosti jedi, brezplačna udeležba 
na kulinaričnih delavnicah in drugih izobraževanjih, 
skupna promocija vključenih gostinskih ponudnikov:  
zloženke, označevalne tablice, predstavitve na sejmih, 
promocijskih dogodkih, na spletnem portalu.  
 
Še vedno vabimo vse, ki bi želeli v projektu 
sodelovati, da nam to sporočite najkasneje do 15. 
marca 2013 na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na 
naslov ooz.sk.loka@siol.net.  
 

 
 

DAVČNO PODROČJE 
 
PRAG 50.000 EUR ZA DDV SE UPORABLJA OD 
1.4.2013 (Pojasnilo DURS, št. 4230-
136484/2013-2, 15. 2. 2013) 
 
V Uradnem listu RS št. 14/13 z dne 15. 2. 2013 je bilo 
objavljeno Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 
2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju 
Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa 
od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Obvestilo). 
V nadaljevanju posredujemo odgovore na vprašanja 
glede dviga praga za vstop v sistem DDV in postopka 
prenehanja identifikacije za DDV. 
 
1. Kdaj je datum začetka uporabe višjega praga za vstop 
v sistem DDV? 
 
Povišani prag letnega prometa 50.000 eurov iz prvega 
odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
– ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 
38/12 in 83/12) se začne uporabljati 1. aprila 2013. 
 
2. Kaj mora storiti zavezanec, ki želi izstopiti iz sistema 
DDV? 
 
Davčni zavezanec, ki je na dan objave Obvestila 
identificiran za namene DDV, ker je presegel prag 
letnega prometa 25.000 eurov (obvezna vključitev v 
sistem DDV) in izpolnjuje pogoje za oprostitev 
obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev 
ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 
50.000 eurov obdavčljivega prometa, lahko ostane še 
naprej identificiran za namene DDV. Če tak zavezanec 
ne želi več ostati v sistemu DDV in se odloči za 
prenehanje identifikacije za namene DDV, pa ima v 
skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-1G možnost, 
da davčnemu organu kadarkoli po objavi Obvestila poda 
zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV. 
 
Davčni organ ne bo preverjal izpolnjevanje pogojev po 
uradni dolžnosti, ampak je treba vložiti zahtevek za 
prenehanje identifikacije za DDV. Zahtevek bo davčni 

zavezanec predložil preko sistema eDavki na obrazcu 
DDV-DeDDV - Zahtevek za prenehanje identifikacije 
DDV, v katerem navede: 
- pogoji za prenehanje identifikacije za namene DDV so 
izpolnjeni dne »1. 4. 2013«, 
- kot razlog za prenehanje označi »drugo« in v polju 
navede »promet pod 50.000 eurov«. 
Obširnejše navodilo o izpolnjevanju obrazca DDV-DeDDV 
je za zavezance objavljeno na eDavkih. 
Davčni organ odloči o prenehanju identifikacije z dnem, 
ki ga določi v 30 dneh po prejemu vloge davčnega 
zavezanca za prenehanje identifikacije. 
Pri tem velja opozoriti, da bo davčni zavezanec, ki je 
predložil zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV 
pred objavo Obvestila v Uradnem listu, obravnavan po 
takrat veljavni določbi, torej po obdavčljivem prometu 
25.000 eurov. 
Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o 
prenehanju identifikacije za DDV, bo moral predložiti 
obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega 
meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala 
identifikacija za DDV. 
 
3. Katere so še obveznosti davčnega zavezanca, ki mu 
preneha identifikacija za namene DDV? 
 
Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o 
prenehanju identifikacije za namene DDV, je v skladu s 
petim odstavkom 88. člena ZDDV-1 dolžan predložiti 
obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega 
meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala 
identifikacija za namene DDV. 
Davčni zavezanec, kateremu bo prenehala identifikacija 
za DDV, ne bo imel več pravice do dobitka DDV. V 
skladu s petim odstavkom 132. člena Pravilnika o 
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – 
pravilnik mora davčni zavezanec na dan pred 
prenehanjem identifikacije za namene DDV, od zalog 
blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV, obračunati 
DDV. Poleg tega mora davčni zavezanec ob tem 
obračunati DDV tudi od vsega prometa, ki ga je opravil 
do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV. 
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Davčni zavezanec, ki je pri prehodu iz splošne ureditve 
na posebno ureditev za male davčne zavezance opravil 
dobave blaga oziroma storitev pred datumom prehoda, 
račun pa izda po datumu prehoda, mora v skladu s 
tretjim odstavkom 161. člena pravilnika obračunati DDV. 
Račun mora v teh primerih izdati najpozneje do roka za 
predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, za katero 
še sestavlja obračun DDV. 
 
V primeru, da je davčni zavezanec pred datumom 
prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance 
prejel celotno predplačilo za dobave blaga oziroma 
storitve, ki bodo opravljene po datumu prehoda, v 
skladu s četrtim odstavkom 161. člena pravilnika 
obračuna DDV od prejetega predplačila. Če pa je prejel 
le delno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki 
bodo v celoti opravljene po datumu prehoda, obračuna 
DDV le od tega dela predplačila. 
V zvezi z nabavljenimi osnovnimi sredstvi, za 
katera obdobje popravka iz prvega odstavka 69. 
člena ZDDV-1 še ni poteklo, bo izdano dodatno 
pojasnilo. 
 
4. Kako je z izdajanjem računov davčnega zavezanca, ki 
bo izstopil iz sistema DDV 
 
Davčni zavezanec bo še vedno moral izstavljati račune, 
na katerih ne sme več izkazovati DDV, mora pa v skladu 

s 141. členom pravilnika navesti najmanj naslednje 
podatke: 
- datum izdaje; 
- zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa; 
- svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno 
prebivališče; 
- prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in 
- skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene 
storitve (brez DDV). 
 
5. Kako je z davčnim zavezancem, ki je na dan objave 
Obvestila v sistemu DDV kot prostovoljni davčni 
zavezanec 
 
Če rok 60 mesecev od dneva, ko je postal identificiran 
za namene DDV, še ni potekel, bo moral davčni 
zavezanec še naprej ostati v sistemu DDV kot 
prostovoljni davčni zavezanec. 
 
 
NE POZABITE!  
Davčni zavezanec, ki že posluje in bo  želel uveljavljati 
pavšalno obdavčitev, je dolžan najkasneje do 31. 
marca 2013 hkrati z oddajo davčnega obračuna za 
preteklo leto, na posebnem obrazcu priglasiti tudi 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov.  
  

 
 
SPODBUDE ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 2012/2013 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 1. marca 
2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom po izobraževalnih programih za pridobitev 
izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013. 
 
Vlogo na javni razpis odda šola. Delodajalec svoj del 
dokumentacije v fizični obliki posreduje šoli. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače 
mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. 
Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti 
praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma 
praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri 
izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v 
kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.   

Eden od pomembnih pogojev za prijavo na razpis: 
Dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, 
morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 
2012/2013 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega 
programa, v okviru katerega opravijo praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje. 
Predlagamo, da se delodajalci čim prej obrnejo na šolo, 
ki jo dijaki oziroma študenti obiskujejo in šoli čim prej 
posredujejo potrebno dokumentacijo. 
 
Več o razpisu si lahko ogledate na spletnih straneh 
Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije 
http://www.sklad-kadri.si 
Rok za oddajo vlog: 29. 3. 2013.

  
 

POROČANJE POVZROČITELJEV ODPADKOV O RAVNANJU Z NASTLIMI ODPADKI  
 
Nastopil je mesec marec in čas poročanja o ravnanju z 
nastalimi odpadki v preteklem koledarskem letu. Zaradi 
nove Uredbe o odpadkih je v letošnjem letu prišlo do 
določenih sprememb pri zavezancih za izdelavo poročila.  
Poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2012 so do konca 
marca 2013 prvič dolžni oddati tudi vsi tisti, ki so v 
preteklem letu zaposlovali 10 ali več ljudi, ne glede na 
nastale količine odpadkov.   

Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe 
ki opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem 
letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih 
odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) 
najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto 
poslati poročilo o ravnanju z odpadki. Poročilo so prvič 
dolžni pripraviti tudi vsi tisti, ki so v letu 2012 zaposlovali 
10 ali več ljudi ne glede na vrsto zaposlitve (torej tudi, 
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če so zaposlovali študente, dijake, …) in izpolnjevanje 
zgoraj navedenih količinskih pogojev.  
 
Avtoserviserji in drugi povzročitelji odpadkov pri 
katerih nastajajo odpadna olja (mineralna ali 
sintetična maziva ali industrijska olja) so dolžni 
poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale 
količine.  
 
Povzročitelji odpadkov, pri katerih nastajajo odpadki na 
različnih krajih, na katerih stalno izvajajo svojo 

dejavnost, morajo v poročilu podatke navesti ločeno po 
kraju nastajanja odpadkov. 
 
Prejete obrazce je potrebno vrniti tudi v primeru, ko se 
jih iz objektivnih razlogov ne izpolni (npr prenehanje 
dejavnosti, …).  
 
Poročilo se po novem lahko pripravi z uporabo 
informacijskega sistema za ravnanje z odpadki, še vedno 
pa se jih lahko predloži tudi v pisni ali elektronski obliki 
na predpisanem obrazcu. 

 
 

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 in plačana članarina OOZ Škofja Loka 

  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 oz. članstva v OOZ Škofja Loka. Izkoristite ugodnost, 
ki vam jo nudi stanovska organizacija! 

 
 
 

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.  
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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. 

 

 
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).  
 
Plačevanje članskega prispevka je trenutno še 
vedno obvezno! 

Državni zbor RS je dne 5.3.2013 sprejel predlagane 
spremembe Obrtnega zakona, ki na novo določajo 
obveznost plačevanja članarine. Spremembe v času 
priprave Informatorja še niso bile objavljene v Uradnem 
listu, veljati pa naj bi pričele 15. dan po objavi. Za izstop 
iz članstva je predvideno prehodno obdobje, v katerem 
sprememba članstva še vedno ne bo mogoča. Več 
podrobnosti bomo objavili v aprilski številki Informatorja.  
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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: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov 

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 851,07 EUR (Ur. list RS, št. 12/2011). 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 
december 2012 je znašala 1.534,54 EUR. Prehrana med 
delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 dalje 4,90 

EUR na dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega 
prevoza ali najmanj v višini 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 1.4.2012 dalje 
znaša: 32,14 EUR. Mesečni znesek pavšalnega prispevka 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je za 
obdobje od 1.1.2013 dalje znaša 4,55 EUR. 

 
Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec februar 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% 105,40 123,84 185,76 247,67 309,59 371,51 433,43 495,35
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 118,96 178,44 237,91 297,39 356,87 416,35 475,83
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,88 7,32 9,76 12,20 14,64 17,08 19,52
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 224,20 336,29 448,39 560,49 672,59 784,68 896,78
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 224,20 336,29 448,39 560,49 672,59 784,68 896,78
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,68 5,52 7,37 9,21 11,05 12,89 14,73
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,84 2,76 3,68 4,60 5,52 6,45 7,37
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,84 2,76 3,68 4,60 5,52 6,45 7,37

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 351,72 527,58 703,43 879,29 1.055,14 1.231,00 1.406,86

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.762,16 3.222,52Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.534,54 EUR

3.682,881.381,08 1.841,44 2.301,80783,66 920,72

 
 
KRATKA OBVESTILA IN ZANIMIVOSTI 
 
MOŽNOST SKLENITVE POGODBE O IZOBRAŽEVANJU 
Samostojni podjetnik z gradbeno dejavnostjo nudi možnost 
sklenitve pogodbe o izobraževanju z dijakom za pridobitev 
poklica zidar. Info: 041 369 104. 
 
DELO IŠČE izučen keramičar – pečar. Info: 040 644 656 
 
NAJEMA 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) 
 
 
 

 
PRIPRAVLJAMO: 
 
- Gledališko predstavo »Zadeva: Jager« (Žiri, 19. april, 

ob 19.30 uri) 
- predavanje: novosti Zakona o delovnih razmerjih in 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju trga dela (april)  

- Teden obrti in podjetništva na Loškem (27.5.-
1.6.2013) s Podjetniško tržnico na Mestnem trgu v 
Škofji Loki (1.6.2013) 


