
 
 

november, 2013 

 

Vabila 
 

2 

Aktualno  Mozaik podjetnih 
   

Finančne obveznosti 

3 5 7 

 

PODPIŠITE PETICIJO PROTI DAVKU NA NEPREMIČNINE 
  
Predstavniki obrtnikov, kmetov, upokojencev, občin, stranki SLS in LGS in druga civilna združenja, ki nasprotujejo davku na 
nepremičnine, so na srečanju, ki je potekalo 30. oktobra na sedežu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, podpisali peticijo proti 
davku na nepremičnine. Omenjene organizacije in združenja zbirajo podpise nasprotnikov tega davka po vsej Sloveniji in na 
posebni spletni strani.  
Svoj NE predlaganemu zakonu o davku na nepremičnine  lahko oddate: 
1. elektronsko - preko spletne strani http://nepremicninski-davek.org ali  
2. osebno - v pisarni Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka na Spodnjem trgu 2. 
Podpisniki »peticije proti davku na nepremičnine« želijo pridobiti čim več podpornikov, ki jih predlagan zakon o davku na nepremičnine 
ob vseh drugih novih davčnih ter drugih obremenitvah najbolj prizadene in bodo zato zakonu rekli NE! Zato, ker: 
− zakon izpostavlja tiho nacionalizacijo slovenskega podeželja;  
− uničuje konkurenčna slovenska gospodarstva, podjetništva, obrti in kmetijstva;  
− zakon ogroža mirno starost starejšim lastnikom nepremičnin z nizkimi prejemki, ki so v preteklosti že nekajkrat plačali davke iz 

naslova nepremičnine; 
− zakon odvzema finančno avtonomijo občin;  
− vzpostavlja grobo centralizacijo Slovenije;  
− zakon je še en v nizu napačnih ukrepov Vlade RS v boju s krizo v Sloveniji; 
− ogroža vse državljane Republike Slovenije. 
 
 

35. OBRTNIŠKI PLES – družabno srečanje članov OOZ Škofja Loka (sobota, 30.11.2013) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa zase in se udeležite 
družabnega srečanja s plesom, ki ga za svoje člane 
organiziramo že 35. leto.  Tokrat se bomo družili v soboto, 
30. novembra 2013, s pričetkom ob 19. uri v Gostilni 
Mihovec, Zgornje Pirniče 54, Medvode. 
 
Za našo zabavo bo skrbel ansambel TRIO ŠUBIC, ki z 
izvajanjem širokega spektra glasbe poskrbi za različne 
glasbene okuse. Trio Šubic, mlado škofjeloško zasedbo, ki jo 
vežejo sorodstvene vezi,  sestavljajo brata Miha in Marjan ter 
njun bratranec Tomaž Šubic.  
 
Naše srečanje bo popestrila tudi glasbena skupina MEŠANO 
NA ŽARU, vsebina njihovega nastopa pa naj zaenkrat ostane 
še skrivnost.  Tudi tokrat bomo poskrbeli za različne nagradne 
igre. 

Za vaš prispevek, ki znaša 25 EUR na osebo, boste  prejeli 
večerjo, ki bo sestavljena iz predjedi, glavne jedi, solate, 
sladice ter manjšega obroka po polnoči. Lahko boste preverili, 
da je gostilna Mihovec izrazita stara družinska gostilna, ki slovi 
po svoji odlični kuhinji, saj so živila pridelana na hišni 
intergrirani kmetiji. Pijača v ceno ni vključena in jo plača vsak 
udeleženec sam.  
OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu, krila 
stroške aperitiva ob prihodu ter celotnega zabavnega 
programa. 
Prijave z vplačilom 25 EUR na osebo sprejemamo v pisarni 
zbornice do 28. novembra 2013 oz. do zasedbe mest.   
Zaradi prostorske omejitve vas prosimo, da pohitite s prijavo. 
Po napornem delu si privoščite zabavo in sprostitev v veseli 
družbi.  
Pridite, zagotovo bo veselo! 
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VABILA NA IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE V 
LETU 2014 (torek, 19.11., ob 17. uri) 
 
S 1.1.2014 bodo pričele veljati nekatere novosti na področju 
obveznega zavarovanja samozaposlenih in družbenikov – 
poslovodnih oseb. Spremembe bodo pričele veljati skladno z 
novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
ZPIZ 2 ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-
M).  
 
Na spremembe se moramo pravočasno pripraviti, zato vas 
vabimo na seminar, ki bo potekal v torek, 19. novembra, od 
17. do predvidoma 19.30 ure v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka.  
 
Tema seminarja: 
→ Obvezno socialno zavarovanje skladno z ZPIZ-2 in novelo 

ZZVZZ-M v letu 2014 s poudarkom na zavarovanju 
samozaposlenih oseb in družbenikov – poslovodnih oseb. 

→ Vprašanja in odgovori. 
Predaval bo Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. iz podjetja 
Davčni ščit d.o.o. Predavatelj dokončuje podiplomski magistrski 
študij računovodstva in revizije, je specialist za računovodstvo, 
davek od dohodka iz dejavnosti in dohodnino. Je uveljavljen 
predavatelj na davčnih seminarjih in član ožje projektne ekipe, 
ki deluje v okviru Davčne hiše Bilans.  
 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 
EUR+DDV. Vsak udeleženec prejme tudi pisno gradivo. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 18.11.2013. 
 
 
Delavnica: KNJIGOVODSTVO NA KMETIJSKEM 
GOSPODARSTVU (sreda, 27.11., ob 17. uri) 
 
Po 1. januarju 2014 bo obvezno vodenje knjigovodstva za 
davčne namene za določena kmečka gospodinjstva. Na pobudo 
članov, bomo v sodelovanju s predavateljico Majdo Strel, 
izvedli delavnico z naslovom: Knjigovodstvo na kmetijskem 
gospodarstvu. Potekala bo v sredo, 27. novembra, od 17. 
do predvidoma 19.30 ure v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
Vsebina delavnice: 
− kdo je zavezanec za ugotavljanje dejanskih prihodkov na 

kmetiji 
− kako in kdaj se priglasi 
− kje je ločnica med osnovno in dopolnilno dejavnostjo 
− nekaj več o dopolnilnih dejavnostih; priglasitev, 

posebnosti, omejitveni dejavniki, vodenje potrebnih 
evidenc 

− kako je, če ima kmetija osnovno in dopolnilno dejavnost 
− DDV v povezavi s kmetijsko dejavnostjo 
− DDV in kmetija, če se tam odvija več dejavnosti – 

osnovna, dopolnilna, morda tudi s.p. 

− vzpostavitev otvoritvenega stanja s poudarkom na 
bioloških sredstvih in razdelitvijo med osnovna sredstva in 
zaloge 

− odgovori na vprašanja 
Predavateljica Majda Strel je samostojna podjetnica in 
podjetniška svetovalka, ki zelo dobro pozna problematiko 
obdavčitve kmetov, aktivno tudi sodeluje pri razvoju stroke ter 
na področju razvoja knjigovodskih rešitev za kmetijska 
gospodarstva. 
 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 
EUR+DDV in jo poravnate na osnovi izstavljenega računa. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 25.11.2013. 
 
Strokovno izobraževanje za lesarje: BARVE IN 
LAKI (termini bodo določeni naknadno) 
 
Na pobudo nekaterih članov bomo pripravili izobraževalne 
delavnice na temo barv in lakov, ki se uporabljajo v lesarski 
dejavnosti. Delavnice bomo izvedli v sodelovanju s podjetjem 
Teknos in Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka. Delavnice 
bodo potekale v popoldanskem času in trajale predvidoma 4 
šolske ure. Število udeležencev na posamezni delavnici je 
omejeno. O terminih delavnic bodo prijavljeni obveščeni 
naknadno. 
 
Polna cena za udeležbo na delavnici znaša 50 € + DDV na 
osebo. Za člane s poravnano članarino je udeležba 
brezplačna, saj strošek v celoti krije sekcija. Za zaposlene 
delavce pri s.p. in v podjetjih, ki so v preteklosti plačevala 
prispevek za izobraževanje delavcev, je udeležba prav tako 
brezplačna, stroški se bodo v celoti krili iz prejetih sredstev 
Sklada za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske. Ostali 
udeleženci poravnajo strošek v celoti. 
Prijave za udeležbo sprejemamo na telefon 04/50-60-200 
najkasneje do 20.11.2013.  
 
Delavnica: KAKO IZKORISTITI PRILOŽNOSTI, KI 
JIH PRINAŠAJO E-POSLOVANJE IN DRUŽBENA 
OMREŽJA? (sreda, 20.11., ob 13. uri) 
 
Kako se podati v svet poslovnega interneta in v čim večji meri 
izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo družbena omrežja? Kako 
na spletu povečati vidnost in si okrepiti ugled? Kako se lotiti in 
povečati e-prodajo? Katere so učinkovite oblike oglaševanja na 
spletu? Kako poslovno komunicirati preko družbenih omrežij?  
 
Odgovore na ta in številna druga vprašanja boste dobili na 
delavnici z naslovom: »Kako izkoristiti priložnosti, ki jih 
prinašajo e-poslovanje in družbena omrežja?«, ki bo potekala 
v sredo, 20. novembra, od 13. do 16.15 ure  v veliki sejni 
sobi UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2. Delavnica bo potekala 
v organizaciji Razvojne agencije Sora.  
V prvem delu bosta delavnico vodila Primož in Uroš Žižek iz 
podjetja E-laborat, v drugem delu pa Klemen Janežič iz 
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agencije za odnose z javnostmi v digitalnih omrežjih 
WebmamaPR. Vaša investicija v novo znanje je 15 EUR (z 
vključenim DDV).  
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, 
www.ra-sora.si, tel. 04 50 60 223, julija.primozic@ra-sora.si. 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (rok za 
prijave: 29.11.2013) 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije, ki se 
podaljšuje vsakih 5 let. Podlaga za to je vsakoletno opravljanje 
7-urnega usposabljanja ali vsakih 5 let v obsegu 35 ur.   
Na pobudo članov iz Sekcije gradbenikov, bomo na naši 
zbornici v soboto, 7. decembra, izvedli 4. sklop 
usposabljanja za voznike (7-urno usposabljanje po 
programu za letošnje leto), na katerem bo poudarek na 
prevozih v gradbeništvu. Izobraževanje bomo izvedli v 
sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. 
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 do 
29.11.2013 na  telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti 
ooz.sk.loka@siol.net. Število udeležencev je omejeno! 
 
 
Dan odprtih vrat – ROBOTKOV DAN (četrtek, 
28.11., ob 16.45 uri) 
 
Šolski center Kranj vabi na Dan odprtih vrat - Robotkov dan, ki 
bo v četrtek, 28. novembra, od 16.45 do 19. ure v 
prostorih ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55. Učenci zaključnih 
razredov osnovnih šol si bodo lahko skupaj s starši ogledali 
različne dejavnosti Strokovne in poklicne šole ter Strokovne 
gimnazije. Po predhodni prijavi (rok za prijavo je 25.11.) bodo 
lahko učenci ustvarjali v tehničnih delavnicah: mehatronika, 
elektronika, robotika, energetika, računalništvo, naravoslovje.  
Podroben program je objavljen na spletni strani ŠC Kranj 
(http://499.gvs.arnes.si/tsc/). 
 
Najava dogodka!  
Vabljeni 9. decembra ob 17. uri v Kaščo, v Galerijo 
Franceta Miheliča, Spodnji trg 1. GBD Gorenjska 
borznoposredniška družba bo v sodelovanju z OOZ Škofja Loka 
pripravila predstavitev njihovega produkta »GBD KAŠČA«, ki 
predstavlja nov mejnik na slovenskem trgu investicijskih 
produktov. Več o dogodku bomo pisali v decembrski številki 
Informatorja. 

 
POSLOVNI PROSTORI ZA PODJETJA IN PODJETNIKE V ŽIREH 
Združenje malega gospodarstva v sodelovanju z Občino Žiri vabi že delujoča podjetja in podjetnike ter tiste, ki bi želeli na novo začeti z 
dejavnostjo, pa nimajo ustreznih prostorov, da svoje potrebe oziroma namere glede najema do 15. 11. 2013 javijo predstavnikom 
ZMG: Jure Jereb – telefon 041 615 323 – jure.jereb@siol.net, Tomaž Mlakar – telefon 051 435 508 – kins@siol.net ali Jožica Kacin – 
telefon 031 309 672 – jozi.kacin@siol.net. Če bo dovolj zanimanja, bo Občina Žiri pristopila k ustanovitvi podjetniškega inkubatorja 
oziroma bo pomagala pri zagotovitvi primernih prostorov. 

 
SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (Rok za prijavo le še do 12. novembra 2013) 
 
Že v prejšnjem Informatorju smo vas povabili k prijavi vaših 
otrok, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2005 do 
2012) na srečanje z Božičkom in ogled predstave. Vse, ki 
prijave še niste oddali, prosimo, da nam imena otrok skupaj z 
njihovo starostjo sporočite na prijavnici, ki jo dobite na naši 
spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si). Rok za prijavo je le 
še do 12.11.2013.  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ 
Škofja Loka. 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših 
zaposlenih delavcev! Strošek organizacije krije OOZ Škofja 

Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate 
sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka 
prispevati sami. Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o vplačilu 
25,00 EUR na otroka pošljite na naš naslov do 12.11.2013. 
Podatki za nakazilo: TRR OOZ Škofja Loka št.  02024-
0019835974, sklic 00  04112013.  
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene 
obvestili s posebno pošto v začetku decembra!

 

AKTUALNO 
 
OD 1.11.2013 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLITEV MLADIH 
 
Če delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 
let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med 
brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno 
oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11. 
2013 in 31. 12. 2014. 
Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi 
Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in 

starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet julija 2013. 
Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za 
socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje 
za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Delodajalci lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, če 
za nedoločen čas zaposlijo brezposelne, ki so mlajši od 30 let 
in so najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci 
brezposelnih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v 
obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014. 
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Oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo za prvi dve leti 
zaposlitve. Takšno zaposlitev morajo ohraniti najmanj 24 
mesecev neprekinjeno. 
Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Davčni 
upravi RS (DURS-u), ki je pristojna za to področje. 
Mladi, za katere delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila 
prispevkov, imajo enak obseg pravic iz navedenih socialnih 
zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca za socialno 
varnost dejansko plačani. Več na spletni strani Zavoda RS za 
zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/). 
 
OPOZORILO ZA VSE, KI STE UPOKOJENI IN ŠE 
VEDNO OPRAVLJATE DEJAVNOST KOT S.P.  
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 je 
uzakonil delno upokojitev. To pomeni, da po sedaj veljavni 
zakonodaji nihče več ne more opravljati svoje dejavnosti po 
upokojitvi na način, kot je bilo možno pod določenimi pogoji do 
uveljavitve novega zakona - torej, da bi prejemal celotno 
pokojnino in iz naslova dejavnosti plačeval zgolj pavšalne 
prispevke.  
Za tiste, ki ste to možnost uveljavili bodisi lani ali v prejšnjih 
letih, torej pred uveljavitvijo novega zakona, se prehodno 
obdobje 12-ih mesecev izteče 1.1.2014.  
Predstavniki OZS so Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, med ostalimi perečimi vprašanji 
glede nadaljevanja reforme trga dela, kot eno zelo aktualnih in 
problematičnih vprašanj izpostavili tudi dolžnost upokojenih 
s.p.-jev, da se do konca letošnjega leta delno reaktivirajo, če 

želijo še naprej imeti dejavnost, kar bi hkrati pomenilo 
zamrznitev polovične pokojnine. 
Predlagali so tisto, kar v zadnjem obdobju predlaga večina 
upokojenih s.p.-jev, da se namreč najde zakonska rešitev, na 
podlagi katere se bi ohranila pokojnina v celoti nedotaknjena. 
Tistim članom, ki jih problematika zadeva, zato predlagamo, da 
z uskladitvijo svojega statusa še nekoliko počakajo.   
 
 
SPREMEMBE PRI POSTOPKU REGISTRACIJE 
PODJETIJ 
 
V mesecu oktobru je bila v Uradnem listu RS objavljena novela 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki spreminja način 
preverjanja omejitev za ustanavljanje družb. 
Tako že velja, da mora samostojni podjetnik ali 
družbenik družbe, ki ni lastnik objekta na poslovnem 
naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis 
spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno 
izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem 
naslovu. 
V primeru, da  samostojni podjetnik  ali  družbenik družbe ob 
registraciji navede poslovni naslov, na katerem nima 
dovoljenja za poslovanje, se lahko kaznuje z globo od 600 do 
1600 EUR. 
Ena izmed VEM točk, na kateri lahko uredite registracijo s.p. ali 
podjetja in z njim povezane spremembe, je na škofjeloškem 
tudi OOZ Škofja Loka. Obvezna je predhodna najava na telefon 
04 50 60 200.  

 
 
SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU OBRAČUNOV DAVČNEGA ODTEGLJAJA (REK OBRAZCEV) 
 
V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki 
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, 
razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. 
Še posebej bi vas radi opozorili, da je za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, predpisano poročanje podatkov o izplačanih 
povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena 
ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, 
prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega. 
Izplačevalci te podatke prikažejo na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v 
davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. 
Sprememba oz. 
dopolnitev 

REK Velja od Opis spremembe 

Dodano je polje 
314 in A022 

REK-1 in 
iREK 

1.11.2013 Uvedeno je prikazovanje osnove od dohodkov, za katere delodajalec skladno z 2. členom ZIUPTDSV 
prispevke delodajalca obračuna in ne plača 

Dodano je polje 
223 

REK-2 1.1.2014 Za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi 18. člena ZPIZ-2, mora delodajalec ob izplačilu dohodka 
izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uvedene so nove vrste 
dohodkov: 2501, 2502, 2503, 2504, 2510 in 2514. 

Dodano je polje 
A030 

iREK 1.1.2014 Ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem je uvedeno poročanje podatkov o nepremičnini. 
Uvedene so nove vrste dohodkov; 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 in 1706. 

Dodana so polja 
V01 in V02  

iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje olajšav, ki jih izplačevalec dohodka upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja. 

Dodana so polja 
od D01 do D12 

iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje podatkov, ki vplivajo na izračun davčnega odtegljaja. 

Dodana so polja 
od B01 do B03 

iREK 1.1.2014 Uvedeno je ločeno prikazovanje podatkov o plači in nadomestilu plače. 

Dodana so polja 
od B04 do B13 

iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Dohodki se prikazujejo enkrat mesečno ob 
izplačilu plače, če ni izplačila plače in so izplačani samostojno, se uporabi vrsta dohodka 1190. 

Dodana so polja 
B15 do B17 

iREK 1.1.2014 Uvedeno je ločeno poročanje o vrsti bonitete. 

Pojasnilo Davčne uprave RS je v celoti objavljeno na njihovi spletni (http://www.durs.gov.si/) 
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MOZAIK PODJETNIH – Kartica tisočerih ugodnosti za velike prihranke! 
www.mozaik.ozs.si 

 
 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s 
pomočjo obrtno zborničnega sistema pridobiva številne ugodnosti in 
popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali 
članov MOZAIKA PODJETNIH. 
Preverite seznam ponudnikov na spletni strani OZS:  www.mozaik.ozs.si, saj je 
vse več podjetij, ki želijo nuditi dodatne ugodnosti članom OZS. Na naši zbornici 
vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev za koriščenje ugodnosti, ki jih 
prinaša Telekom Slovenije d.d. (za telekomunikacije storitve) in Best Connect 
d.o.o. (za znižanje stroškov električne energije in zemeljskega plina). 
 
Tokrat predstavljamo:  
 

Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana 
UGODNOSTI PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ 

 
 
− 20% popust* pri zavarovanju osebnih vozil, 
− nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v tovornem vozilu za samo 2 EUR neto premije (ZV: nezgodna linearna invalidnost 

26.000 €, nezgodna smrt 13.000 €), 
− 10% popust pri zavarovanju poslovnega premoženja, 
− 6-mesečno brezplačno stanovanjsko zavarovanje PaketDom (produkta PDN in PDP) v primeru sklenitve 5 ali več letne police. 
* Popust velja na zavarovanje AO, AO-plus in kasko. 
Več na http://www.generali.si/ ali na tel.: 041 738 124. 

 
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. 
Najemojemalec mora pred črpanjem kredita podpisati posebno izjavo, da bo ostal član OOZ Škofja Loka najmanj do 
31.12.2014. 
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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UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, v katero svoja sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka,  je odprt  razpis, v okviru katerega lahko podjetja in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah pridobite ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.  
Dolgoročna posojila so vam na voljo za: nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo; nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije.  
Dobite jih lahko po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a. Najamete jih lahko za dobo do 10 let.  
Razpis je odprt tudi za kratkoročna posojila, ki jih lahko najamete za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev po 
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.  
Za podrobnejše  informacije o  razpisu pokličite na Razvojno agencijo Sora, tel. 04 50 60 220. 
 
 

OHRANJENE JEDI NAŠIH DEDKOV IN BABIC NA VAŠEM 
KROŽNIKU 
 
Škofjeloško območje v sebi skriva neskončno kulinaričnih 
zgodb. Nekatere izmed njih, ki so nam jih zaupale naše babice 
in dedki, smo ponovno oživili v okviru Leader projekta Okusi 
loškega podeželja, ki se v sodelovanju Območne obrtno-
podjetniške zbornice Škofja Loka z Razvojno agencijo Sora, 
Društvom za razvoj podeželja Resje in Loško zadrugo, izvaja ob 
finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, nacionalnih sredstev in sredstev občin Škofja Loka, 
Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. 
 
V izbranih gostilnah na Loškem boste tako lahko pokusili 
različne, sodobnemu času in okusu prilagojene tradicionalne 
jedi, ki so pripravljene po starih receptih in iz kvalitetnih živil 
lokalnega in slovenskega izvora. Lokale z obogateno, letnemu 
času prilagojeno, gostinsko ponudbo boste prepoznali po 
slikovitem znaku, ki krasi tablice na vhodih v gostinske lokale.  
 
Seznam gostinskih ponudnikov s širšega loškega območja, 
skupaj s predstavitvijo jedi, ki jih ponujajo, si oglejte na spletni 
strani http://olp.skofja-loka.com. Do spletne strani boste prišli 

tudi, če boste sledili znaku 
Okusi loškega podeželja 
preko spletnih strani 
Turizma Škofja Loka 
(www.skofja-loka.com) in 
Razvojne agencije Sora 
(www.ra-sora.si).  
 
Na spletni strani vam je na 
voljo tudi najnovejši 
seznam ponudnikov pridelkov in izdelkov škofjeloškega 
območja, v katerem je zbrana pestra ponudba lokalnih 
pridelkov in izdelkov ter njihovih ponudnikov. Pozabili pa nismo 
niti na objavo težko pričakovanih receptur jedi. Izgovorov, da 
dobrot loškega podeželja ni moč okusiti na krožnikih v gostilni 
ali pa kar doma, tako ne bo več. 
 
Dodatne informacije o projektu so vam na voljo na Razvojni 
agenciji Sora, tel. 04 50 60 223 ali OOZ Škofja Loka 04 50 60 
205.  

 
 

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- BeSt, izgradnja, vzdrževanje, sanacija komunalnih sistemov, 
d.o.o.,  Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.:  051 373 665, info@am-
bs.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. 
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. 
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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 
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% 
popust pri izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20. 
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % 
popust pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981. 
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% 
popust od višine ene mesečne premije.  Enaki pogoji veljajo v 
primeru sklenitve življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi 
pokojninsko - rentni varčevalni načrt,  z možnostjo dodatnega 
nezgodnega zavarovanja v času plačevanja premije. Tel: 04/515 42 
50. 

ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja 
vas, tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu 
elektromotorjev in hladilnih naprav. 
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara  Loka 152, 4220 Škofja Loka, 
10% popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so namenjene treningu 
v raznih športih. Dodatne informacije: www.tone-si.com, tel. 
041/200-906.  
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127, 
Škofja Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398, 
041/638-017, nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega oblikovanja 
in računalniške priprave za tisk. 
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja 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. Kriteriji za članarino, ki jih je določal Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 102/2007 z dne 9.11.2007), veljajo še za plačilo članarine za mesec 
oktober 2013.  
Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki bo tako znašala: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Kljub morebitni izjavi o izstopu iz članstva, je potrebno članarino poravnati do dneva izbrisa iz članstva. Potrdilo o prekinitvi članstva 
izstavi OZS.  
 
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 avgust 2013: 1.506,88 EUR. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 dalje 4,90 EUR/dan; 
prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
4. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR. Mesečni znesek 
pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni od 1.1.2013 znaša 4,55 EUR. 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec OKTOBER 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% 105,40 121,60 182,41 243,21 304,01 364,82 425,62 486,42
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 116,81 175,22 233,63 292,03 350,44 408,85 467,25
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,79 7,19 9,58 11,98 14,38 16,77 19,17
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 220,16 330,23 440,31 550,39 660,47 770,54 880,62
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 220,16 330,23 440,31 550,39 660,47 770,54 880,62
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,62 5,42 7,23 9,04 10,85 12,66 14,47
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,81 2,71 3,62 4,52 5,42 6,33 7,23
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,81 2,71 3,62 4,52 5,42 6,33 7,23

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 345,37 518,07 690,75 863,44 1.036,14 1.208,82 1.381,51

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.712,39 3.164,46Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.506,88 EUR

3.616,521.356,20 1.808,26 2.260,33783,66 904,13

 



 

 
 

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

KRATKA OBVESTILA  
 
PRODAJA OPREME IN MOŽNOST POSLOVNEGA 
SODELOVANJA 
 
1. Samostojni podjetnik iz Škofje Loke proda opremo in 

zalogo za izdelavo ključev zaradi prenehanja opravljanja 
dejavnosti. Dodatne informacije: 031/558-153. 

2. Samostojna podjetnica iz Škofje Loke zaradi upokojitve išče 
poslovnega partnerja za sodelovanje v tekstilni trgovini z 
večletno tradicijo. Dodatne informacije: 041/824-737.  

3. Podjetje VIFINA D.O.O. ima v lasti proizvodno halo v Mirnu 
pri Novi Gorici blizu mejnega prehoda z Italijo. Podjetje išče 
partnerstvo za proizvodno ali trgovinsko dejavnost. Ker je 
proizvodna hala v neposredni bližini mejnega prehoda z 
Italijo, je pomembna točka za širitev dejavnosti na sosednji 
trg. Info: vifina8@gmail.com ali tel. 030 399 980 (Erik) 

4. Podjetje iz Škofje Loke išče samostojnega komercialista oz. 
iskalca poslov v tujini (predvsem Avstriji in Nemčiji). 
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo struženih izdelkov. Info: 
04 50 60 205.  

5. Mizar iz območja OOZ Sevnica  išče možnosti poslovnega 
sodelovanja za skupni prodor na evropski ali trg tretjih 
držav. Lahko je tudi posrednik. Info: 031-309-408 (Peter). 

 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI 
 
Na zbornici oddamo v najem dva poslovna prostor v mansardi 
Doma obrtnikov velikosti 24  m2 in 12 m2 po ceni 5,11 
EUR/m2. Prostora sta primerna za opravljanje pisarniške ali 
storitvene dejavnosti in bosta na razpolago s 1.12.2013. Info na 
tel.: 04 50 60 205. 
 
OBIŠČITE BREZPLAČNO ENERGETSKO 
SVETOVALNO PISARNO V ŠKOFJI LOKI 
 
Na Razvojni agenciji Sora deluje brezplačna Energetsko 
svetovalna pisarna. V njej vam vsak torek energetska 
svetovalca svetujeta o:  
− toplotni izolaciji (fasade, podstrehe, okna), 
− obnovljivih virih energije (sončna energija, lesna biomasa, 

toplotne črpalke), 
− možnostih sofinanciranja investicij, 
− kotlovnicah … 
Energetsko svetovalna pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do 
17.30 ure in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki.  
Kontakt za dodatne informacije in obvezne prijave:  Razvojna 
agencija Sora, tel. št.: 04/ 50 60 220. 
 

BONITETE. SI –za člane OOZ Škofja Loka 
brezplačen dostop do podatkov 
 
Na zbornici razpolagamo z dostopom do podatkov v okviru 
programa Bonitete.si-Professional, kjer so objavljeni vsi 
pomembni finančni podatki za pravne subjekte, društva in 
neprofitne organizacije. 
 
INŠTALATERJI POZOR! NOV TERMIN! 
 
OZS je razpisala nov termin usposabljanja in izpita za serviserja 
opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke. V 
mesecu novembru in decembru bodo izvedli 30-urno 
usposabljanje: 30.11. in 1.12.2013 (teoretični del 
usposabljanja, ki  poteka v prostorih OZS Ljubljana) ter 
6.12.2013 še  praktični  del usposabljanja, ki poteka v 
Termotehniki Braslovče, kjer bodo potekali tudi izpiti. Teoretični 
del 6.12.2013 in praktični del 7.12.2013.  
Sekcija inštalaterjev bo članom, ki v letu 2013 uspešno 
zaključijo usposabljanje in imajo poravnano članarino, 
sofinancirala stroške usposabljanja v višini 100 EUR (z 
vključenim DDV). Sofinanciranje se izvede na podlagi podane 
vloge člana (obrazec prejmete na zbornici), kopije računa in 
spričevala o ustrezni usposobljenosti.   
Prav tako se bo uspešno zaključeno usposabljanje sofinanciralo 
zaposlenim delavcem pri s.p. ali v podjetjih, ki so v preteklosti 
plačevala prispevek Skladu za izobraževanje delavcev pri s.p. 
Gorenjske Kranj, saj se bodo stroški v višini 100 EUR (z 
vključenim DDV) krili iz prejetih sredstev Sklada za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske.  
Za dodatne informacije pokličite na telefon 04/50-60-200 
(informacijska pisarna zbornice). 
 
MOŽNOST LETOVANJA V POČITNIŠKIH 
KAPACITETAH OOZ KAMNIK 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik nudi članom OOZ 
Gorenjske regije možnost letovanja v počitniških kapacitetah po 
tržno zanimivih in ugodnih cenah. Dodatne informacije: 
www.ooz-kamnik.si ali tel. 01/8391-738. 
 
PRIPRAVLJAMO:  
- 8. decembra: Tradicionalno prednovoletno srečanje 

upokojenih obrtnikov 
- 20. december: Božično-novoletni koncert 

 


