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Vabilo na ogled gledališke komedije: LUMPACIJ VAGABUNDUS (Žiri, 7.10.2016)  

 
Žirovski gledališčniki so bili tudi letos ustvarjalni in tako si bomo lahko   

 
v petek, 7. oktobra, ob 19.30 uri na domačem odru DPD Svoboda v Žireh, 

 
ogledali uprizoritev gledališke predstave - komedije z naslovom LUMPACIJ VAGABUNDUS. 

 
 
Gre za komedijo, v kateri navdušuje domači igralski ansambel, ki ga tokrat vodijo trije vandrovci: 
Rok, Boris in Branko. To so trije potepuhi, nobeden seveda po lastni želji, ampak zato, ker so 
izgubili službo, ta zaradi pijače, drugi mojstrove žene, tretji iz nesrečne ljubezni. Mizar Lim (Rok 

Klemenčič), krojač Nitka (Branko Pečelin) in čevljar Dreta (Boris Pečelin) so na svobodi, a so prepričani, da bi z denarjem 
zaživeli povsem drugače, najbrž spet neko 'normalno' življenje kot vsi drugi. Režiser pa je za odločevalce v igri postavil 
duhove Fortuno, Amoroso in Lumpacija Vagabundusa. Prva potepuhom nameni pravo srečko in glavni dobitek na loteriji 
in prepričana, da bodo možje denar dobro uporabili, tekmuje z Lumpacijem, ki bo srečne poskušal voditi tako, da bodo 
vse zapravili in ostali 'na svobodi'. Če mu pri Limu ne uspe, pa druga dva delujeta 'po planu', eden denar požene za 
pijačo, drugi za ženske. Ko se čez leto dobijo pri Limu, je ta uspešen mizar, druga dva pa znova potepuha. Čeprav jih prvi 
poskuša spraviti na pravo pot, se oba raje odločita za potepuštvo in svobodo, ali kot ljudje njihove baže pravijo: »Malo 
popumpamo (koga prepričajo, da jim da denar), potem pa z njim povandramo naokrog.« 
Komedija na humoren način prikazuje človeške značaje, ki se kljub razvoju družbe v vseh pogledih niso nič spremenili. 
Ljudje si sicer poskušamo privzgojiti red in disciplino, a nas kljub vsemu (še dobro, da je tako) včasih vodijo čustva.  
 
Avtor predstave je Johann N. Nestroy, za odrsko priložnost jo je priredil Frane Milčinski Ježek, v Žireh pa bo tokrat režiral 
njegov sin Matija Milčinski. Na odru se bodo predstavili Milena Padovac, Matic Dolenc, Ajda Homec, Rok Klemenčič, 
Branko Pečelin, Tanja Peternel in Boris Pečelin. 
 
Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic. Prejmete jih ob prijavi v sprejemni pisarni 
naše zbornice. Število sedežev je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo!  
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VABILA 
 
INTELEKTUALNA LASTNINA – TRŽNO ORODJE 
POSAMEZNIKA (četrtek, 15.9.2016, MOS) 
 
»Vse, kar ste želeli vedeti o intelektualni lastnini, vprašajte 
zdaj!" bo vodilna misel posveta Urada RS za intelektualno 
lastnino, ki bo odgovoril na zgornja vprašanja in vprašanja, 
kot so: Kako zaščititi svoje izdelke,  storitve ali svoj logo na 
dopisih in tablah? Kako preprečiti, da ne bo drugo podjetje 
nastopalo na trgu in uporabljajo istih znakov in imen, kot 
naše podjetja? Ali lahko nekdo zahteva, da prenehamo z 
uporabo naziva za naš izdelek ali storitev ali celo z izdelavo 
našega izdelka, ker ima sam ustrezno zaščito? 
 
Gre za teme intelektualne lastnine, za katero večina 
podjetij zmotno meni, da njih ne zadevajo, da sami 
niso t.i. izumitelji. Vendar gre velikokrat za napačno 
predstavo. Intelektualna lastnina niso samo izumi in ne gre 
razmišljati o izumih samo takrat, kadar želite zaščititi lastne 
inovacije. Intelektualna lastnina so tudi blagovne in 
storitvene znamke, modeli in avtorske pravice.  
 
Dotika se na primer tudi gostinca, ki ima svoj logo, naziv. 
Kaj storiti v primeru, ko mu drug gostinec pošlje zahtevek, 
da naj takoj preneha z uporabo svojega naziva oziroma 
loga? 
Ali pa primer, ko avtoserviser na svojo delavnico napiše 
katere znamke avtomobilov popravlja in uporablja logo teh 
avtomobilov. Ali to sme početi brez soglasja imetnika 
znamke teh avtomobilov? V praksi vemo, da je že 
marsikateri takšen avtoserviser dobil opozorilno oz. grozilno 
pismo s strani kakšne avtohiše. Kdaj pa je ta upravičena 
karkoli zahtevati? 
Ko se bo tovrsten trg varovanja intelektualne lastnine še 
bolj odprl že na EU nivoju, bo zadeva postala lahko zelo 
boleča za marsikatero podjetje, ki sedaj meni, da se ga te 
zadeve ne tičejo.  
  
Katere so torej osnovne značilnosti npr. znamke, kako 
jo zaščititi, koliko to stane, ali se jo sploh splača zaščititi in 
kaj vse to prinaša? Kako pa je s patenti? Prav tako mora 
biti podjetje pozorno na intelektualne pravice, ko 
nastopa na trgu, da s svojimi dejanji, videzom, pojavnostjo 
ne krši intelektualnih pravic drugih subjektov. Da si ni npr. 
oblikovalo logotipa, ki je pravzaprav preveč podoben 
nekemu drugemu, že zaščitenemu ali na primer da ne 
uporablja zaščitenih tehnologij.  
 
Zato vabljeni na posvet "Vse, kar ste želeli vedeti o 
intelektualni lastnini, vprašajte zdaj!", ki ga 

pripravljata Urad RS za intelektualno lastnino in Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije v času MOS-a v Celju. 
Srečanje bo v četrtek, 15.9.2016 ob 13. uri v Modri 
dvorani Celjskega sejmišča.  
 
Predstavniki urada vam bodo tako predstavili možnosti, ki 
vam jih nudi sodoben sistem intelektualne lastnine in jih 
lahko koristno uporabite pri svojem poslovanju. Ob tem 
vam bodo na voljo tudi za pogovor in odgovore na dileme 
ter vprašanja s področja intelektualne lastnine, s katerimi 
se srečujete pri svojem vsakodnevnem poslovanju. Želja in 
cilj organizatorjev je, da dobite vse odgovore na vsa 
vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino, tudi zgoraj 
navedena. V času sejma bodo predstavniki urada tudi na 
njihovem razstavnem prostoru v hali L1, kjer vam bodo 
individualno brezplačno pomagali pri tovrstnih dilemah. 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna! 
Več informacij: OZS, Jana Golić, OZS, telefon: 01 583 05 
53, jana.golic@ozs.si.  
Spletna prijava: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx 
 
 
Predstavitev: BREZPLAČNO SI IZDELAJTE OCENO 
TVEGANJA IN NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA 
(MOS, 13.-18.9.2016) 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu prinaša kar nekaj 
obveznosti delodajalcem. Ena od njih je izdelava izjave o 
varnosti za oceno tveganja druga pa načrta za promocijo 
zdravja na delovnem mestu. 
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetništva (ZDOPS) je 
pridobilo na ustreznih projektih ZZZS sredstva za razvoj 
interaktivnih spletnih orodij OiRA, ki omogoča delodajalcem 
brezplačno izdelavo ocene tveganja na delovnem 
mestu. Poleg že razvitih bodo v letošnjem letu dokončana 
še orodja za dejavnosti: avtoserviserjev, elektroinštalaterjev 
ter fasaderjev/slikopleskarjev/črkoslikarjev. 
Hkrati so izdelali tudi ustrezno interaktivno spletno orodje 
za izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem 
mestu (NpZdM). 
 
ZDOPS zato vljudno vabi, da jih obiščete na njihovem 
razstavnem prostoru v sklopu Mednarodnega sejma obrti in 
podjetnosti (MOS) v času od 13. do 18. septembra 2016 v 
hali L1, 1. nadstropje, kjer vam bodo njihovi promotorji z 
veseljem pokazali, kako si lahko sami in brezplačno 
izdelate:  
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- oceno tveganja za dejavnosti avtoserviserjev, 
elektroinštalaterjev ter fasaderjev/ slikopleskarjev/ 
črkoslikarjev in  

- načrt promocije zdravja na delovnem mestu. 
 
Vsa orodja so za vas koristna, saj boste z izdelavo prihranili 
kar nekaj denarja, bolj natančno spoznali tveganja v vašem 
podjetju, lažje obvestili vaše zaposlene o tveganjih, kakor 
tudi izdelali načrt promocije zdravja na delovnem mestu. 
Vsa omenjena orodja priznava tudi republiški 
inšpektorat za delo. Sicer pa vsa že izdelana orodja  
OiRA lahko uporabite na spletnem naslovu: 
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja 
 
 
BREZPLAČNI PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI 
SEMINARJI ZA MENTORJE 
 
V septembru bodo ponovno stekli brezplačni Pedagoško 
andragoški seminarji za mentorje, delodajalce in 
njihove zaposlene. Čim večjemu številu mentorjev in 
mojstrskim kandidatom želi OZS omogočiti pridobitev 
usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo 
učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s 
praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem 
poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem 
izobraževanju. Prav tako se mojstrskim kandidatom s 
tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita.   
Za mentorje se bodo izvajala brezplačna tridnevna 
usposabljanja v skladu s programom,  vrstila pa se bodo do 
sredine  leta 2021. Natančnejši razpored načrtovanih 
usposabljanj po regijah in termine se še pripravlja in 
usklajuje. 
 
Vabljeni, da se udeležite že prvega 3-dnevnega 
usposabljanja, ki bo potekalo 13., 14. in 20.9.2016 v 
prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.   
 
Dodatne informacije: OZS, Janja Meglič, telefon  01 58 
305 27, janja.meglič@ozs.si ali Suzana Kljun, telefon  01 58 
305 74, suzana.kljun@ozs.si 
 
 
Mala šola podjetništva: START:UP!2016 (29.9.-
27.10.2016) 
 
Razvojna agencija Sora bo konec meseca septembra 
ponovno izvedla sklop brezplačnih delavnic poimenovanih 
Mala šola podjetništva oz. START:UP! 2016. Na delavnicah, 
ki bodo potekale med 29.9.2016 in 27.10.2016 v 
dopoldanskem času, vas bodo popeljali skozi različne faze 
poslovanja podjetja in vam predstavili tudi nekaj primerov 
dobrih praks podjetij na terenu. 
 
Delavnice so brezplačne in  namenjene vsem, ki:  
- razmišljajo, da bi postali podjetniki/podjetnice, 
- ne vedo kako do ideje, 
- ne vedo, ali je njihova ideja tudi poslovna priložnost, 
- želijo informacije o tem, kaj potrebuje 

podjetnik/podjetnica na začetku poslovanja, 

- želijo dodatno znanje in postati bolj konkurenčni pri 
svoji (samo)zaposlitvi. 

 
Več informacij o sklopu delavnic dobite na njihovi spletni 
strani http://www.ra-sora.si/.   
Rok za prijavo: 23.9.2016! 
Prijave in dodatne informacije:  Razvojna agencija Sora 
d.o.o, telefon 04 50 60 220, info@ra-sora.si. 
 
 
Brezplačna delavnica: KAKO MOTIVIRATI 
ZAPOSLENE KOT VRHUNSKE ŠPORTNIKE?  
(sreda, 28.9.2016) 
 
Razlika med povprečnimi in na trgu najbolj uspešnimi 
podjetji se pogosto skriva v njihovih zaposlenih. Motivirani 
zaposleni so ključno orožje podjetja, še posebej v času 
krize in v boju podjetij za preživetje. Vsi se zavedamo, da 
vir konkurenčne prednosti niso le kapital in najnovejša 
tehnologija, temveč visoko usposobljeni in motivirani 
zaposleni, ki s svojimi znanji in kompetencami ter z 
inovativnim pristopom bistveno pripomorejo k večji 
uspešnosti podjetja. 
 
Razvojna agencija Sora tako vabi na brezplačno 
delavnico, ki bo potekala v sredo, 28.9.2016, od 17.00 
do 19.30 ure, v prostorih Coworking centra Lokomotiva, 
Mestni trg 38, Škofja Loka.  
 
Vsebina delavnice: 
- Kaj je motivacija? 
- Motivacija v delovnem okolju – karierna sidra. 
- Kako krepimo motivacijo? 
- Pravilno postavljanje ciljev. 
- Vizualizacija kot tehnika krepitve motivacije 
 
Predaval bo Iztok Žilavec (univ.dipl.psih.), ki se med 
drugim ukvarja tudi z motiviranjem vrhunskih športnikov. 
Vodi psihične priprave športnikov in drugih posameznikov, 
ki delujejo v zelo stresnih okoljih (vodstveni kadri, 
zdravniki, podjetniki, trenerji…) ter vodi številne delavnice, 
med drugim za krepitev samozavesti, povezovanje ekip, 
postavljanju ciljev itd.  
 
Delavnica je brezplačna saj je finančno podprta s strani 
občin Škofja Loka, Gorenja  vas – Poljane, Železniki in Žiri. 
Rok za prijavo: 22.9.2016! 
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, 
telefon 04 50 60 220, info@ra-sora.si. 
 
 
POSLOVNA KONFERENCA V MUENCHNU (rok za 
prijavo: 12.9.2016!) 
 
Potem, ko se je Slovenija usmerila v izrazito spodbujanje 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja, se je temu 
trendu pridružil tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu. V preteklih letih je tako Urad pripravil več 
poslovnih konferenc, na katerih so se predstavile zamejske 
gospodarske ustanove, slovensko poslovno naravnani klubi 
v tujini, gospodarski svetovalci iz različnih držav ipd. 
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Naslednjo konferenco bo Urad pripravil v Nemčiji, saj tam 
živi največje število slovenskih izseljencev oz. zdomcev v 
Evropi, vključno s tistimi, ki so tja prispeli šele pred kratkim. 
Namen posveta, ki ga Urad v sodelovanju z Generalnim 
konzulatom RS v Muenchnu organizira v četrtek, 
13.10.2016, je: 
- Slovenske podjetnike in poslovne ustanove v Nemčiji 

želijo zbrati na enem mestu in jih medsebojno seznaniti 
in povezati. 

- Udeležence seznaniti z možnostmi poslovnega 
sodelovanja s Slovenijo. 

- Mala in srednja podjetja iz Slovenije želijo predstaviti 
slovenski poslovni skupnosti v Nemčiji in jih seznaniti z 
njo oz. z možnostmi in načini poslovnega povezovanja 
v tej državi. 

- Po posvetu izvesti match-making, saj naj bi na posvetu 
sodelovali slovenski podjetniki iz Nemčije in mala ter 
srednje velika podjetja iz Slovenije, s čimer bodo 
omogočeni neposredni stiki in poslovne povezave. 

Rok za prijavo: 12.9.2016! 
Dodatne informacije: Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, telefon 01 230 80 00 (tajništvo). 
 

 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
  
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v njihovi 
družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu 
povabilu in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), 
okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma 20. oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 26.9.2016. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
  
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej 
opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v 
času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti 
upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let opravljanja 
dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko tudi netočni, 
predlagamo, da spisek natančno pregledate.  
 
Sezname zaradi njihove obsežnosti v celoti objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si 
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-200. Z 
veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. 
Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 26.9.2016. 

 
 
PISARNIŠKA DEJAVNOST TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  
 
Kaj mora skrbeti podjetnik, ki opravlja pisarniško dejavnost 
oziroma ima zaposlene pisarniške delavce, glede varnosti in 
zdravja pri delu? 
 
Redno: 
1. Ob odprtju novega delovnega mesta izdelati oceno 

tveganja za novo odprto delovno mesto. Oceno 
tveganja izdela strokovni delavec za varnost in zdravje 
pri delu. 

2. Ob odprtju novega delovnega mesta za delavce, ki 
bodo opravljali delo na tem delovnem mestu izpolniti 
kontrolne liste za delo s slikovnim zaslonom. Kontrolne 
liste izpolni strokovni delavec za varnost in zdravje pri 
delu. 

3. Ob odprtju novega delovnega mesta izdelati novo 
zdravstveno oceno tveganja za novo odprto delovno 
mesto oziroma predpisati vsebino, obseg in roke 
zdravniških pregledov. Zdravstveno oceno tveganja 
izdela izvajalec medicine dela. 

4. V skladu z oceno tveganja izvajati občasna preverjanja 
znanja iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega 
varstva. Za pisarniške delavce je priporočljivo izvesti 
usposabljanje in preverjanje znanja periodično na 5 let. 
Usposabljanje izvaja strokovni delavec za varnost in 
zdravje pri delu. 

5. V skladu z zdravstveno oceno tveganja oziroma glede 
na mnenje izvajalca medicine dela delavce pošiljati na 
obdobne in ciljane zdravstvene preglede v skladu z 
delovnimi mesti na katera so razporejeni. Periodika 
zdravstvenih pregledov za pisarniške delavce je 
običajno 60 mesecev. 

6. Ob preureditvah ali odprtju novih delovnih prostorov 
izvesti meritve mikroklime in  razsvetljave. Meritve 
izvaja podjetje, ki ima pooblastilo za izvajanje teh del. 

7. Ob preureditvah el. inštalacij oziroma vsakih 8 let 
opravljati meritve el. inštalacij. Meritve izvaja podjetje, 
ki ima pooblastilo za izvajanje teh del. 
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Ob novih zaposlitvah: 
 
1. Delavca poslati na zdravniški pregled glede na delovno 

mesto, na katerega bo razporejen. 
2. Izpolniti kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom 

oziroma dopolniti oceno tveganja. 
3. izvesti usposabljanje in preverjanje znanja iz varnosti in 

zdravja pri delu in požarnega varstva. 
 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično 
in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 
 

 
NOVO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU!  
E -USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
IN POŽARNEGA VARSTVA ZA PISARNIŠKE DELAVCE IN 
GOSTINCE.  
 
Skrajšajte čas organizacije izobraževanj in svoje zaposlene 
hitro ter kvalitetno usposobite s pomočjo e-tečajev. 
 
Pokličite na tel: 031 666 426 ali obiščite spletno stran 
www.g-var.si!

 
JAVNI RAZPISI 
 
OBČINA ŽELEZNIKI (rok za prijavo: 30.9.2016!) 
 
Občina Železniki je objavila Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki za 
leto 2016. Sredstva so razpisana za naslednje ukrepe: 
- Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite, 
- Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
- Promocija izdelkov in storitev, 
- Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje, 
- Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja, 
- Pospeševanje izobraževanja, 
- Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 
Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni strani Občine Železniki (http://www.zelezniki.si/). 
Rok za oddajo prijav je 30. 9. 2016. 
 
JAVNO POVABILO ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE (odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 10.10.2016!) 
 
Naj vas spomnim tudi na javno povabilo Zavoda za zaposlovanje. V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih bodo vključene 
brezposelne osebe po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom in ki so prijavljene v evidenci brezposelnih več kot 6 
mesecev in manj kot 12 mesecev.   
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register 
Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem 
povabilu. 
Več informacij nudi Zavod RS za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude) 
 
 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 
 

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

ceno dizelskega goriva na 9 Shellovih bencinskih črpalkah 
v Sloveniji, 

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

Akcija je časovno omejena in velja do 31. 12. 2016. 
 
 
FINANČNE VZPODBUDE 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem 
obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za 
kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih 
sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na 
razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
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 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, 
podpis izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca 
leta 2015 

  
  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nespremenljiva 1,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 

360 dni za leto in za dejanske dneve 
financiranja 

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

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

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

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

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

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

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

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri 
ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, so na razpolago dolgoročni in kratkoročni krediti za kredite, ki se 
dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
1,95 % p.a.  
Pridobite jih lahko za:  
− nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
− nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
− nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Namenjeni so financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a. fiksno, 
nominalno.  Sredstva za prosilce iz vseh 4 – ih občin so še na voljo! 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 
 
 
GRADITE ALI OBNAVLJATE VAŠE STANOVANJE? 
 
Izkoristite brezplačna individualna svetovanja s področja učinkovite rabe energije v gospodinjstvih na Občini Železniki in Občini 
Gorenja vas – Poljane: 
- torek, 13.9.2016, ob 17. uri, v sejni sobi občine Železniki, Češnjica 48, Železniki, 
- torek, 20.9.2016, ob 17. uri, v sejni sobi občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. 
Na svetovanjih vam bo energetski svetovalec nudil strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri: 
- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb,  
- zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, 
- pripravi tople sanitarne vode, 
- uporabi obnovljivih virov energije,  
- možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, 
- energetskih izkaznicah, itd. 
Svetoval vam bo Robert Bratuž, dolgoletni energetski svetovalec. 
Obvezne so predhodne prijave na Razvojno agencijo Sora, telefon 04 50 60 220, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. 
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ZANIMIVO 
 
EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA 
ZAPOSLENIH JE ZAKONSKA OBVEZA  
 
Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 
(ZEPDSV) zavezuje k temu, da  ustrezno vodi nekatere 
evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega 
časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve 
opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. 
Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število 
opravljenih ur, to evidenco pa mora delodajalec hraniti tudi, ko 
delavec preneha z delom pri tem delodajalcu. 
 
Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa za 
posameznega delavca dnevno vpisovati naslednje podatke: 
- podatke o številu ur, 
- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim 

časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako 
vrste opravljenega delovnega časa, 

- opravljene ure v času nadurnega dela, 
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače 

iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, 
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače 

v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z 
oznako vrste nadomestila, 

- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo 
plače, 

- število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste 
statusa. 

Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posameznega 
delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha 
pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. 
Dokumenti s podatki o delavcu, ki preneha z delom, se hranijo 
kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti 
na zahtevo pristojnega organa. Ob prenehanju dejavnosti 
delodajalca pa arhiv podatkov o izrabi delovnega časa 
prevzame pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, pa 
arhivsko gradivo prevzame Arhiv Republike Slovenije. 
Delodajalci morajo v skladu z zakonodajo poleg evidence o 
izrabi delovnega časa voditi tudi evidenco o zaposlenih 
delavcih, evidenco o stroških dela in evidenco o oblikah 
reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. 
 
 
IZ ESPEJA V DOO: 6 VPRAŠANJ IN ODGOVOROV (vir: 
Špela Mikuš, Finance) 
 
Espeji, razmišljate o preoblikovanju v doo? Če se odločite, da 
ne bi imeli več espeja, ampak doo, imate več možnosti. Je pa 
postopek preoblikovanja espeja v doo preprostejši kot denimo 
zaprtje espeja in odprtje novega doo-ja. 
Nova družba, ki nastane s preoblikovanjem starega espeja, je 
univerzalni pravni naslednik vseh razmerij, v katerih je že bil 
podjetnik, in je torej preprosteje posel kar nadaljevati. 
 
Več podjetnikov se bolj kot za prenos odloča za hkratno 
odprtje dooja in zelo počasen prenos poslovanja iz espeja, in 
sicer tako, da obe podjetji poslujeta hkrati, obseg poslovanja 
pa počasi preusmerjajo z espeja na doo. Z davčnega vidika je 
zadeva lahko bolj zahtevna ravno zaradi poračunov DDV, 
vračanja olajšav. Pri 'pravem' prenosu naj bi se temu izognili. 
 

1. Če torej nočete zapreti espeja in odpreti novega dooja, 
lahko prenos opravite po dveh poteh: espe lahko prenesete na 
novo kapitalsko družbo ali pa na prevzemno kapitalsko družbo 
(pripojitev). Družba prevzame vse pravice in obveznosti espeja 
ter vstopa v vsa pravna razmerja podjetnika kot univerzalni 
pravni naslednik. 
Preden pa se lotite prenosa, se o tem posvetujte z 
računovodjo, davčnim svetovalcem, odvetnikom… Skrbno 
preglejte računovodske izkaze, o preoblikovanju obvestite 
poslovne partnerje, če gre za večji prenos, pa potrebujete tudi 
revizijsko oceno. 
 
2. Ko se podjetnik odloči za preoblikovanje podjetja, mora 
izbrati obračunski (presečni) dan, na katerega se bo 
preoblikoval. Najbolje je, da si izberete 31. december, saj 
imate takrat že pripravljene bilance. V nasprotnem primeru 
morate še enkrat pripraviti vse bilance (bilanca stanja, izkaz 
poslovnega izida). Če pa ni možno, da se preoblikujete konec 
leta, si izberite vsaj zadnji dan v mesecu. 
Na presečni dan podjetnik neha delovati tudi davčno gledano 
in pripravi končni obračun davka od dohodka iz dejavnosti na 
ta dan. Naslednji dan, denimo 1. januar, pa je prvi dan 
davčnega obdobja za DDPO (davek od dohodkov pravnih 
oseb). Zadnji davčni obračun za espe je treba predložiti v 30 
dneh od vpisa preoblikovanja v sodni register. Tega datuma pa 
ne moremo izbirati, odvisen je od delovanja sodišča. 
 
3. Ko ste enkrat izbrali presečni dan, morate pri registrskem 
organu vložiti prijavo za vpis prenosa. Če se odločite za prenos 
na novo kapitalsko družbo, mora biti k sklepu o prenosu 
podjetja dodan še akt o ustanovitvi družbe, kjer je treba 
navesti, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja 
podjetnika. 
 
4. Postopek davčno nevtralnega prenosa pomeni, da se 
postopek prenosa na doo opravi brez plačila davkov. V tem 
primeru velja univerzalno pravno nasledstvo podjetja espeja, 
kar pomeni, da se vsa sredstva in vse obveznosti prenesejo na 
novo podjetje, ki nadaljuje poslovanje v novi statusni obliki. 
Pravna oseba tako prevzame vse rezervacije, z njimi povezane 
pogoje in tudi vse obveznosti, denimo koriščene davčne 
olajšave. 
Fizična oseba se mora tudi zavezati, da bo svoj delež v pravni 
osebi, ki ga je pridobila s preoblikovanjem, obdržala vsaj 36 
mesecev, torej tri leta. Sicer se poračunajo vse dajatve, ki se 
jim je izognila pri davč-no nevtralnem prenosu. 
 
5. Glavne razlike med espejem in doojem v tem, da je doo 
pravna oseba, ločena od družbenikov (lastnikov). Doo plačuje 
davek na dobiček po stopnji 17 odstotkov, podjetnik pa ima 
dve možnosti: prva je, da je obdavčen na dobiček, po 
dohodninski lestvici, ali da je obdavčen kot normiranec, po 
stopnji štiri odstotke od prihodkov (upoštevajo se normirani 
stroški v višini 80 odstotkov, na 20-odstotno razliko pa se plača 
davek po stopnji 20 odstotkov). 
Je vaš espe zavezanec za DDV? Če se odločite za doo, morate 
pridobiti novo številko za DDV, saj je prejšnja (torej espejeva) 
vezana na fizično osebo. 
 
6. Ne, nekaj stroškov se vam bo nabralo. Stroški so odvisni od 
zahtevnosti prenosa. Računati morate na stroške odvetnika, 
notarja, računovodje in seveda tudi na stroške revizorja, če ga 
boste morda potrebovali. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 780 izvodov 

KRATKA OBVESTILA 
 
PRIROČNIK - »POSLOVATI V ITALIJI« - PREGLED PROBLEMATIK IN ZAKONODAJE 
Priročnik predstavlja italijansko poslovno okolje in nudi ključne informacije za poslovanje na italijanskem trgu. Natančneje so 
predstavljene informacije z naslednjih področij: mobilnosti in delovne sile, varnosti pri delu, ravnanja z odpadki. Priročnik 
najdete na spletni strani www.izvoznookno.si. 
KALKULACIJA DELOVNE URE V AVTOSERVISNEM OBRATU 
Na spletni strani sekcije avtoserviserjev pri OZS je članom dostopen program kalkulacije delovne ure v AS obratu. Dostopate s 
številko vaše kartice Mozaik podjetnih in pa vašim geslom, ki vam je bil poslan na položnici za članarino julija 2016. Dostop je 
omogočen le članom OZS! 
 
POVEČAN NADZOR TRŽNE IN OKOLJSKE INŠPEKCIJE 
Na Finančnem uradu RS oz. na Tržni inšpekciji so napovedali, da bodo do konca leta "nadaljevali ciljno usmerjene nadzore na 
področju davčnih blagajn, davka na dodano vrednost, prometa s prevoznimi sredstvi, dohodkov fizičnih oseb s poudarkom na 
pravilnosti in pravočasnosti plačevanja prispevkov za socialno varnost, sive ekonomije (med drugim dela in zaposlovanja na 
črno)", ipd. To pomeni še posebej gostinske obrate, frizerje, pa tudi prodajalce in serviserje vozil, še posebej v 
času sezonskih dejavnosti, kot npr: vulkanizerji v sezoni menjave gum. Na naši spletni strani navajamo nekaj opozoril 
in nasvetov! 
V zadnjem obdobju je zaznan povečan obseg nadzora s strani okoljskih inšpektorjev pri članih, ki opravljajo avtoservisno 
dejavnost, zato vam predlagamo, da v izogib visokim sankcijam, preverite ali imate izpolnjene zakonske obveznosti s področja 
varstva okolja na področju, ki jih najpogosteje nadzorujejo: 
- področje emisij v okolje: hrup, emisije snovi v zrak, v vode in usposobljenost za serviserje klima naprav 
- področje odpadkov 
- izrabljena motorna vozila – še posebej to velja za odstranjevanje še uporabnih delov vozil z vozil in prodajo vozil po delih!!!  
Preverite na naši spletni strani kaj morate imeti, kaj najpogosteje od vas zahtevajo inšpektorji in kako se izognete kaznim! 
 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave 
in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na računu za članarino za tekoči mesec je spodaj 
naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate vseh računov, prosimo, da nas pokličete 
in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016  znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,67 EUR 
 
 
ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
→ sobota, 24.9.2016: STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA FRIZERJE (vabilo ste frizerji že prejeli s posebno pošto) 
→ sobota, 17.9.2016: POHOD IN SESTANEK SEKCIJE LESARJEV NA RATITOVCU  
→ torek, 11.10.2016: Predavanje PRAVA SMER 
Predavanje je namenjeno vsem, ki poznajo svojo osnovno dejavnost, vendar pa pogrešajo splošne veščine, ki jih nujno 
potrebujejo za učinkovito in ne stresno delo in se niso nikoli uspeli seznaniti s široko paleto (tudi brezplačne, a uporabne) 
računalniške strojne in programske opreme. 
→ konec oktobra 2016: seminar o PRAVILNEM OBRAČUNAVANJU POTNIH STROŠKOV 
→ november 2016: REDNO USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE PO PROGRAMU 2016 
 
 


