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Vabilo na ogled gledališke komedije: LUMPACIJ VAGABUNDUS (Žiri, 17.2.2017)  

 
V sodelovanju z Žirovskimi gledališčniki, vas vabimo, da si 

 
v petek, 17. februarja, ob 19. uri 

 
na domačem odru DPD Svoboda v Žireh, ogledate uprizoritev gledališke predstave – komedije: 

 
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, za rezervacijo pa lahko pokličete tudi na 04 50 60 200.  
Število sedežev je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo!  
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VABILA 
 
Seminar: POSTOPEK 
ZAPOSLITVE IN KADROVSKO 
DELO (četrtek, 23.2., ob 16. 
uri) 

 
Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna tekom 
celotnega delovnega cikla,  in sicer od iskanja kadrov, 
sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s področja 
socialne varnosti, pa vse do postopkov ob prenehanju 
delovnega razmerja. Potrebno je dosledno upoštevanje 
zakonskih predpisov in predpisanih postopkov, da 
zagotovimo učinkovito in zakonito upravljane s kadri.  
 
Na seminarju,  ki bo potekal v četrtek, 23. februarja, od 
16. ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 
bomo pregledali delovno pravno zakonodajo, evidence in 
postopke, ki jih mora delodajalec-kadrovski delavec poznati 
in voditi od zaposlitve, tekom zaposlitve  ter ob prenehanju 
delovnega razmerja. 
 
Vsebina: 
1. Delovnopravna zakonodaja in kolektivna pogodbe 
2. Splošni akti delodajalca 
3. Vodenje kadrovskih evidenc 
4. Postopek zaposlovanja delavca- opravila 
5. Novosti pri zaposlovanju tujcev 
6. Vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen čas, za 

določen čas, s krajšim delovnim časom, za opravljanje 
dela na domu, s poslovodnimi osebami ali prokuristi) 

7. Poskusno delo 
8. Pripravništvo 
9. Razporeditev delovnega  časa (enakomerna 

razporeditev, neenakomerna razporeditev, začasna 
prerazporeditev) 

10. Nadurno delo 
11. Obveznost opravljanja drugega dela 
12. Odmori in počitki 
13. Letni dopust 
14. Druge odsotnosti z dela 
15. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek 

(redna, izredna odpoved) 
 
Seminar bo izvajal Tomaž Bernik, univ. dipl.prav. iz 
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, 

ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo 

iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima 
poravnano članarino, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 21.2.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 

Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
OBNOVITVENI TEČAJI ZNANJA ANGLEŠKEGA IN 
NEMŠKEGA JEZIKA (zbiranje prijav do 22.2.2017) 
 
Ste se v preteklosti že učili angleškega ali nemškega jezika?  
Imate občutek, da jezik premalo uporabljate in ga zato 
izgubljate?  
 
Potem je ravno pravi čas, da svoje znanje obnovite.  Da 
boste vselej v dobri jezikovni kondiciji, bodo poskrbeli 
učitelji, ki bodo pripravili najrazličnejše teme, o katerih se 
boste pogovarjali. Ob tem boste obnovili in nadgradili 
besedišče, uporabne fraze, se izurili v podajanju in 
zastopanju mnenja, argumentov, znali se boste 
vljudno vključiti v razgovor, si izboriti besedo... 
 
Učne ure bodo zasnovane kot učne delavnice, tipične 
aktivnosti so igranje vlog, delo v parih in debatni krožki na 
osnovi raznih aktualnih besedil. S tem boste poleg jezika 
širili tudi splošno razgledanost. 
 
Posamezni tečaj v skupnem obsegu 30 ur bo predvidoma 
potekal v večernih urah enkrat tedensko, in sicer 2 polni 
uri, kar znaša 11 srečanj. Število udeležencev na 
posameznem tečaju je omejeno! 
 
Strošek posameznega tečaja:  
− 70 EUR (vključen DDV) za osebo iz obratovalnice, ki je 

član zbornice in ima poravnano članarino,  
− 115 EUR (vključen DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci strošek poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 22.2.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
Seminar: OPRAVLJANJE ČEZMEJNIH STORITEV V 
AVSTRIJI PO 1.1.2017 ZA PREVOZNIKE IN 
GRADBINCE (petek, 17.2., ob 10. uri) 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj) 
vabi na seminar, ki bo potekal v petek, 17. februarja, od 
10. do predvidoma 12. ure na sedežu OOZ Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (sejna soba v 2. 
nadstropju).   
 
Seminar je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki svoje 
storitve opravljajo v Avstriji. Predstavljeni bodo izzivi in 
težave, ki se pojavljajo pri opravljanju storitev v Avstriji 
glede na spremembe avstrijske zakonodaje po 01.01.2017 
ter pravila, ki se jih je potrebno držati pri čezmejnem 
opravljanju storitev. Celovito bodo predstavljene novosti, ki 
jih prinaša nov avstrijski Zakon o preprečevanju dampinga 
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pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega 
poslovanja. 
 
Zakon je začel veljati 1.1.2017 in vprašanj glede poslovanja 
v Avstriji je vedno več. Na seminarju vam bo predavatelj 
mag. Johann Picej odgovoril na najbolj aktualna 
vprašanja, ki se postavljajo pred slovenska podjetja, ki 
delujejo na avstrijskem trgu storitev, saj se zaradi 
malenkostnih birokratskih prekrškov, kot npr. uporaba 
napačnega obrazca ali manjkajoča dokumentacija, že 
plačujejo absurdne kazni. 
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za osebo iz obratovalnice, ki je 

član zbornice in ima poravnano članarino,  
− 61 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Prijave: OOZ Kranj preko telefona 04 28 18 310 ali e-pošte 
info@oozkranj.com    
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (sobota, 
18.3.2017) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. 
kode Evropske unije.   
Organizirali bomo usposabljanje po programu za leto 2017 v 
sodelovanju z OZS, in sicer v soboto, 18. marca, s 
pričetkom ob 9. uri. 
Kotizacija: 

− 21 EUR/osebo (vključen DDV) za člane zbornice s 
poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce:  

− 50 EUR/osebo (vključen DDV) za nečlane zbornice.  
 
Rok za prijavo: 13.3.2017 oz. do zasedbe prostih mest.  
V primeru prevelikega števila prijavljenih, bomo usposabljanje 
organizirali v dveh skupinah, o čemer bomo vse prijavljene 
pravočasno obvestili. 
 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net  
 
 
IZOBRAŽEVANJA RAZVOJNE AGENCIJE SORA: 
 
Razvojna agencija Sora vabi na brezplačni informativni in 
tematski delavnici: 
1. Oblikovanje vsebin prilagojenih promociji s sodobnimi 

komunikacijskimi mediji in orodji: Facebook, Google, 
Twitter (sreda, 15.2., ob 17. uri) 

2. Vizualna identiteta in promocija izdelka s sodobnimi 
komunikacijskimi mediji in orodji: Facebook, Google, 
Twitter (sreda, 22.2., ob 17. uri) 

Na obeh delavnicah bo predaval mag. Matjaž Mazzini, 
potekali pa bosta v prostorih Coworking centra Lokomotiva, 
Mestni trg 38, Škofja Loka. 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Prijave in več informacij: Razvojna agencija Sora, telefon 
04 50 60 220, e-pošta info@ra-sora.si, www. 

 
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA SEJMU MOS 2017! 
 
Na zbornici zbiramo interes za skupinski nastop naših članov na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS 2017), ki bo 
potekal od 12. do 17. septembra 2017 v Celju. 
K razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki potrebujete cca 1-2 m2 neto razstavne površine.  
OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, podest) pa krije vsak 
razstavljavec sam.  
Rok za prijavo interesa je 15.3.2017! Skupinsko razstavljanje bomo organizirali le v primeru zadostnega števila interesentov.  
Prijave: OOZ Škofja Loka preko telefona 04 50 60 200 ali  e-pošte ooz.sk.loka@siol.net  
 
 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – PRIJAVA POŠKODB PRI DELU   
 
Vsako poškodbo pri delu, ki se zgodi v podjetju, je potrebno tudi ustrezno prijaviti. Prijava se naredi z izpolnitvijo ER 8 obrazca, 
ki se ga po pošti posreduje osebnemu zdravniku poškodovanega delavca. 
 
Poleg izpolnitve ER 8 obrazca pa mora delodajalec na podlagi 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
43/2011) inšpekciji dela v najkrajšem možnem času prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, 
zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno 
bolezen. 
 
Kot prijava poškodbe pri delu se smatra, da na inšpektorat RS za delo po navadni pošti, elektronski pošti ali faksu pošljemo 
kopijo ER 8 OBRAZCA. 
 
Obrazec ER 8 za prijavo poškodbe pri delu lahko nabavite v vseh knjigarnah po Sloveniji. Pri izpolnjevanju bodite pozorni 
predvsem, da: 
1. Natančno izpolnite podatke poškodovanega delavca- točke 7-10.  
2. Navedete ali gre za lažjo, hujšo, kolektivno ali smrtno poškodbo- točka 19. 
3. Navedete kraj nastanka poškodbe- točka 20. 
4. Kratko opišete vzrok nastanka poškodbe in poškodovane dele telesa- točka 29. 
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Pri prijavi poškodbe pri delu boste večkrat v dilemi ali gre za lažjo ali hujšo poškodbo pri delu. Za hujšo poškodbo pri delu 
gre, če se je delavec pri opravljanju svojega dela ali delovne naloge tako hudo telesno poškodoval oziroma mu je nastala tako 
huda škoda na zdravju: 
• da je zaradi tega v nevarnosti njegovo življenje; 
• da je uničen ali trajno oslabljen kakšen organ ali del telesa; 
• da je podana nevarnost, da bo ponesrečeni delavec nezmožen za svoje delo ali kakšno drugo delo ali zaradi poškodbe 

postal iznakažen. 
Za hujše poškodbe pri delu se tako šteje: 

• težka poškodba centralnega ali perifernega živčnega sistema; 
• pretres možganov; 
• izguba ali trajna okvara vida; 
• poškodbe hrbtenice; 
• poškodba notranjih organov, prsnega koša ali trebuha; 
• notranja krvavitev; 
• prelom medenice, spodnjih in zgornjih okončin, ki lahko zapuščajo trajne posledice; 
• serijski prelomi reber; 
• odtrganina ali zmečkanina uda ali drugega dela telesa; 
• prelom lobanjskega dna, obraznih kosti in čeljusti oziroma izguba več zob; 
• globoka rana z okvaro mišic, tetiv, ožilja in živcev; 
• opekline druge ali tretje stopnje; 
• zmrzline druge ali tretje stopnje; 
• poškodba oziroma okvara zdravja, ki je nastopila kot posledica zastrupitve oziroma radiacije. 

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

 

AVTOPREVOZNIKI IN OPRAVLJANJE PREVOZOV V AVSTRIJO   
 
Veleposlaništvo RS na Dunaju je OZS 
poslalo nekaj konkretnejših informacij 
glede novega predpisa v Avstriji. 
BMASK (Avstrijsko zvezno ministrstvo 
za delo, socialo in zaščito potrošnikov) 
je zagotovil, da bodo informacije 
dostopne tudi v drugih jezikovnih 

različicah (v roku 10-14 dni). 
 
BMASK je izpostavil, da so pri nadzornih organih (Finančni 
policiji) že izrazili potrebo, da se spričo številnih nejasnosti 
v okviru nadzora v mesecu januarju in februarju ne izvaja 
sankcioniranje, ampak opozarjanje. Ne glede na to, pa je 
seveda potreba po izvedbi prijave napotitve potrebna 
(navkljub morebitnim pomanjkljivostim zaradi nejasnosti; 
najbolje okvirno ali zbirno, če le-gre).  
Po prvem pregledu BMASK ohranja trdo linijo tudi glede 
vključitve mednarodnih prevozov. Dodatna fleksibilnost je 
(kot že do sedaj) prisotna predvsem, če dejavnost izvaja 
samostojni podjetnik oz. več kot 25% lastnik 
podjetja, saj tu ni prijave napotitve. Prav tako 
fleksibilnost ponujajo mednarodni prevozi podjetij, katerih 
primarna dejavnost je druga in tako izvaja prevoze le za 
svoje potrebe ter s svojimi zaposlenimi (Vir: mag. Dušan 
Pšeničnik). 
 
Kdaj JE  potrebna napotitev? 
1. Kabotažni prevozi (mesto naklada in razklada v 

Avstriji). 
2. Prevozi v Avstrijo (mesto naklada izven Avstrije, razklad 

v Avstriji). 
3. Prevozi iz Avstrije (naklad v Avstriji, mesto razklada 

izven Avstrije). 
4. Vsi zgoraj našteti primeri se smiselno uporabljajo tudi 

za vse oblike prevoza oseb.  

5. V naštetih primerih se obveznost nanaša na vsa vozila 
(tudi manjša), s katerimi se opravljajo prevozi blaga ali 
potnikov, prav tako ni pomembno kdo je naročnik 
prevoza. 

Primera obvezne napotitve: 
• Prevoz smučarjev v Avstrijo. 
• Turistično potovanje se začne v Sloveniji, vodi v Avstrijo 
in se konča v Sloveniji (krožna vožnja skozi Avstrijo). 
 
Izjeme oziroma kdaj napotitve NISO potrebne? 
1) Tranzitni prevozi blaga in potnikov (v Avstriji se ne 

izvaja niti nakladanje ali razkladanje tovora ali se ne 
začne ali konča prevoz oseb, vožnja skozi Avstrijo 
predstavlja zgolj nujo za dosego končnega cilja). 

2) V okviru prevoza blaga ali zaposlenih med obrati istega 
podjetja se prevaža lastno blago (zaposleni) s strani 
zaposlenih v Avstrijo ali iz Avstrije, pri čemer prevoz 
blaga (zaposlenih) predstavlja zgolj pomožno dejavnost 
v okviru celotnega poslovanja. Največja dovoljena 
skupna teža vozila je pri tem nepomembna. 

3) Turistični prevozi (prevoz potnikov) s ciljem v Avstriji, 
pod pogojem: 
− da ima prevoz cilje/destinacije izven Avstrije in tudi 

izven države, v kateri se je prevoz začel, 
− da potniki v Avstriji ne vstopijo ali končajo poti. 

Primer: Turistično potovanje se prične v Sloveniji, vodi skozi 
Avstrijo (lahko so tudi vmesne postaje po Avstriji) in se 
konča v Nemčiji. 
4) Prodajalec/najemodajalec/proizvajalec/obdelovalec/last

nik  s svojimi zaposlenimi, s svojimi 
(najetimi/zakupljenimi) vozili opravi prevoz/dostavo  
najetega/proizvedenega blaga v Avstrijo (npr. blago se 
proda v Avstrijo). S tem prevoz blaga predstavlja zgolj 
pomožno dejavnost v okviru celotnega poslovanja. 
Največja dovoljena skupna teža vozila je pri tem 
nepomembna. 
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5) Kupec/najemnik/ obdelovalec/lastnik sam s svojimi 
zaposlenimi, z lastnimi (najetimi/zakupljenimi) vozili, 
opravi prevoz kupljenega/najetega/obdelanega blaga iz 
Avstriji (npr. blago se kupi v Avstriji), pri čemer prevoz 
blaga predstavlja zgolj pomožno dejavnost v okviru 
celotnega poslovanja. Največja dovoljena skupna teža 
vozila je pri tem nepomembna. 

6) Če dejavnost prevoza izvaja samostojni podjetnik oz. 
več kot 25% lastnik podjetja 

 
Obvezni dokumenti v vozilu: 
1) potrdilo A1 (tega potrebuje voznik za vse države 

EU+EGP). Zaprosite ga na vašem območnem uradu 
ZZZS. Izdan je na evropsko predpisanem obrazcu, zato 
prevod v tuje jezike ni potreben. 

2) Evidenca delovnega časa v nemščini (razvidno število 
delovnih ur, ki so bile opravljene na teritoriju Avstrije). 

3) Delovna pogodba v nemščini. 
4) Aneks k delovni pogodbi v nemščini. 

5) ZKO-3 prijava (napotitev delavca). Obrazec ŠE NI 
prirejen za sektor transporta, zato je izpolnjevanje 
oteženo. 

6) Potrdilo o priglasitvi dejavnosti: gre za EU potrdilo o 
priglašenih dejavnostih (po javnem pooblastilu ga 
izdaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije). To 
potrdilo se ne zahteva za vse prevoze, ki se opravljajo 
na podlagi licence Skupnosti (licenca Skupnosti 
dokazuje pravico do opravljanja cestnega prevoza 
blaga ali potnikov), temveč le za prevoze, ki se 
opravljajo BREZ licence. 

7) Plačilne liste (iz katerih je razvidno, da so bile vozniku 
obračunane ure po min. avstrijskih postavkah) v 
nemščini. 

8) Potrdilo o bančnem nakazilu plače. 
 
Za dodatne informacije in pomoč (tudi za prevode v 
nemški jezik) smo vam na voljo na OOZ Škofja Loka.  
 
 

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

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

  
  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! 
 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
 
Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) 
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra 
glede na potrebe delodajalcev. Letošnji nabor deficitarnih poklicev: 
 
1. kamnosek 
2. mehatronik operater 
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij  

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 
6. elektrikar/električarka 
7. avtokaroserist/avtokaroseristka 
8. pek/pekarka 
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9. slaščičar/slaščičarka 
10. mesar/mesarka 
11. tapetnik/tapetničarka 
12. mizar/mizarka 
13. zidar/zidarka 
14. tesar/tesarka 
15. klepar-krovec/kleparka-krovka 

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka 

keramičnih oblog 
19. gozdar/gozdarka 
20. dimnikar/dimnikarka 

 
Pomembne informacije: 

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 
• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 
• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje 

miruje, vendar ne več kot eno leto. 
Vlogo bo možno oddati od 15.6. do 20.9.2017. Več o razpisu: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-
razpisi/ 
 

RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA – P7 
 
Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad (v 
nadaljevanju SPS) 20. 1. 2017 v Uradnem listu RS št. 
3/2017 objavil prvi javni razpis v letu 2017, in sicer P7 2017 
– Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni krediti, ki 
jih SPS neposredno odobrava že vse od leta 2012 dalje, 
omogočajo mikro in malim podjetjem hiter in enostaven 
dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški 
odobritve kredita se ne zaračunajo. 
 
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in 
malim podjetjem  omogoča poleg enostavnejših in hitrejših 
postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi 
pogoji, ki so še posebej izraziti v:  
• nižjih zahtevah po zavarovanju 
• nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %) 
• ročnosti kredita do 60 mesecev 
• možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev 
• kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta, a največ 25.000 EUR 
• stroški kredita se NE zaračunavajo 

Skupno razpisanih 5 mio EUR finančnih spodbud zadostuje 
za podporo okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se soočajo s 
težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov na trgu. SPS 
tem podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire 
financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, 
kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in 
malih podjetij.   
Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja s 
sedežem v Republiki Sloveniji:  
− organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z 

omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki 
posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z 
omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja 
v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu; 

− imeti morajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. 

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na dva prijavna roka, 
in sicer 10.2.2017 in 10.6.2017.  
Celoten razpis najdete na spletni strani SPSa: 
www.podjetniškisklad.si  

 
RAZPISA SLOVENSKEGA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SKLADA 

 
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) 
je v Uradnem listu Republike Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017 
objavil dva razpisa in sicer: 
 
1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim 
podjetniškim projektom na problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji (razpisano 10 mio posojil).  
 
Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter 
zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na 
problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in 
projekt.  
Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo 
okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, 
Radeče,Trbovlje. 
Obrestna mera: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 
1,00%  oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno. 
Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne 
višja kot 1.000.000,00 EUR.  Fiksna obrestna mera: 0,01 % 
letno. 
Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij. 

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, 
nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%). 
Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017. 
 
2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim 
projektom in projektom na področju obdelave in 
predelave lesa (razpisano 5 mio posojil).   
 
Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter 
zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi 
projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki 
Sloveniji. Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in 
največ 1.000.000,00 EUR. 
Obrestna mera: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 
0,80% oz. ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno. 
Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij. 
Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremičnin, 
nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..  
Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.  
Več informacij najdete na spletni strani Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada  (www.regionalnisklad.si). 
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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.   
 
Ugodnost!!! Članu, ki najkasneje do konca meseca februarja tekoče leta plača letno članarino v enkratnem 
znesku, se prizna popust v višini enomesečne članarine. Takemu članu se tudi ne usklajujejo število zaposlenih 
in posledično tudi ne mesečna članarina. 
 
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 do 28.2.2017 znaša najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
Minimalna plača za zaposlene znaša od 1.1.2017 dalje: 804,96 EUR 
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH: 
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače (58% od 1.555,89) 
= 902,42 EUR           
Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2) (1.555,89 x 3,5) = 5.445,62 EUR      
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu 
za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.     
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti 
OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec.                
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR   
 
 

75 % PP** 3,5 PP***

1.166,92 5.445,62

 1.555,89 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 180,87 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 103,27 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 284,14 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 74,22 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 76,55 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,18 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 156,95 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,17 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,17 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,34 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,63 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,70 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,33 10,89

Skupaj drugi prisp. 4,67 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 445,76 2.080,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) -JANUAR  2017

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca
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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 730 izvodov 

58 % PP** 3,5 PP***

902,42 5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 139,87 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 79,86 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 219,73 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,90 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,90 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,80 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,26 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,54 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,80 10,89

Skupaj drugi prisp. 3,60 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 348,89 2.080,23

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.555,89 EUR*

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JANU AR 2017

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI 
• OOZ Škofja Loka ima na voljo več poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje mirne dejavnosti ali pisarniško delo. 

Dodatne informacije na telefon 04 50 60 200. 
• Alples prodaja poslovne prostore v Železnikih. Celoten popis prostorov objavljamo na naši spletni strani . Informacije in 

ogled prostorov: Alples d.d., Brane Bertoncelj – 031-613-272, brane. bertoncelj@alples.si 
 
O ČEM MORATE POROČATI DO 28.2.2017? Med drugim morate oddati tudi: 
• Obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2017 
• Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2017 
• Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2017 
• Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 

2017 izplačani samostojno 
• Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.) 
• Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so 

uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava) 
• Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v 

drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR 
• Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 
• Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2016, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka 
• Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v 

Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2016 
• Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2016, kadar dohodek izplača 

oseba, ki ni plačnik davka 
 
ZA VAS MED DRUGIM PRIPRAVLJAMO: 
→ 27. marec 2017: strokovna ekskurzija za Sekcijo frizerjev 


