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Obvestila sekcij Aktualno  Spodbude 
delodajalcem 
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: Delovno pravo za računovodje 
(torek, 18. september, ob 9. uri) 
 
Dober računovodja enostavno ne more mimo delovnega 
prava. Če želi svoji stranki nuditi celoviti servis, mora poleg 
računovodskega in ekonomskega znanja imeti tudi vedno 
več pravnega znanja. Namen seminarja je na praktičnih 
primerih spoznati najpomembnejše »računovodske« 
institute delovnega prava in preveriti, kaj njihova uporaba 
pomeni tako za delodajalca kot za delavca pri obdavčitvi.  
 
Čas in kraj seminarja: 
torek, 18.9.2018, od 9.00 – 16.00 ure, Galerija Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka  
 
Program: 
1. Splošno (obvezni interni akti, oblike opravljanja dela, 
omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe, 
prekarni delavci, ne/odvisno pogodbeno razmerje, dohodki 
iz zaposlitve,…)  

2. Pogodba o zaposlitvi (obvezne sestavine, trajanja 
delovnega razmerja pri pogodbi za določen čas, kdaj mora 
delodajalec z delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi in 
kdaj lahko sklene dodatek k že obstoječi pogodbi,…) 

3. Letni dopust in regres (izračunavanje, obvestilo o odmeri 
in načini izrabe letnega dopusta, odškodnina za neizrabljen 
letni dopust, izredni dopust, izplačilo regresa za različne 
primere, vračilo sorazmernega dela zaradi odpovedi,…) 

4. Odpovedni rok in odpravnina (izračun dolžine in tek 
odpovednega roka, dogovor za denarno povračilo, 
odpravnina v različnih primerih, obdavčitev odpravnine,…) 

5. Plača (zadrževanje in pobot izplačila plače, izvršba, 
izplačilo delovne uspešnosti, boniteta, davčna obravnava 
povračil stroškov, nadomestila plače, nagrajevanje 
delavcev,…) 

6. Delovni čas in nadurno delo (neenakomerna razporeditev 
delovnega časa, obračun izrabe letnega dopusta in 
bolniškega staleža, obračun viška ur, začasna 
prerazporeditev delovnega časa, izplačilo nadurnega dela,…)  

7. Prenehanje delovnega razmerja (redni in izredni 
odpovedni razlogi ter drugi načini prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi, vročanje odpovedi, vrnitev delavca na delovno 
mesto na podlagi sodbe sodišča,…) 

Pri vsakem sklopu seminarja, bo predstavljen pravni in 
davčni/računovodski vidik. Podrobnejši program je objavljen 
na spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si. 
 

Predavateljici: Jasmina Malnar Molek (svetovalka v 
Svetovalnem centru OZS), in mag. Nina Scortegagna 
Kavčnik (vodja službe za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve in vodja svetovalnega centra pri OZS) 
 

Seminar je namenjen: računovodjem, kadrovskim 
delavcem, vsem delodajalcem - samostojnim podjetnikom 
ter manjšim in srednje velikim podjetjem in pri njih 
zaposlenim, ki želijo nadgraditi svoje znanje s področja 
delovnega prava. 
 

Kotizacija:  
 20 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino, 
 40 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-

podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
 120 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence.  
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Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 

Rok za prijavo: 14.9.2018 oz. do zasedbe prostih mest! 

Prijave in dodatne informacije: 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).   

 
 
Delavnica: IMUNSKI SISTEM – kako zakisane misli 
vplivajo na zakisano telo  
(sobota, 6. oktober, ob 10. uri) 
 
V sklopu delavnic, katerih skupen slogan je »Skrb za zdravje 
– temelj podjetniškega uspeha!«, vabimo na 3. delavnico: 
Imunski sistem - kako zakisane misli vplivajo na 
zakisano telo.  
 

Čas in kraj delavnice: 
sobota, 6. oktober 2018, od 10. – 12. ure v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1. 
 

Izvedeli boste: 
- Kako prepoznati kandidiazo in kako se rešiti 

zakisanega telesa 
- Kaj slabi imunski sistem 
- Kako vsak dan poskrbeti za močno odpornost 
- Kaj narediti, ko telo začne sporočati, da je nekaj 

narobe – tiha sporočila telesa, ki kličejo po 
spremembi prehrane in kako prepoznamo 
pomanjkanje hranilnih snovi 

- Kako okrepiti imunski sistem, ko se pojavi rak ali 
kakšna druga bolezen, ki se je nismo nalezli 

 

 
 

Delavnico bo vodila: 
Minka Gantar, raziskovalka življenja in vsega, kar je 
povezano z življenjem, predvsem pa z zdravjem človeka. Na 
človeško telo gleda celostno, ker nismo samo telo. Na nas 
vplivajo tako čustva, kot misli, okolje, kjer smo odraščali, 
podzavestni programi, dediščina družine… Svoje znanje 
podaja na  enostaven način, ki je razumljiv vsem. Ljudi 
spodbuja, da začnejo popotovanje do osebne sreče in 
zdravja ter da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje v 
svoje roke. Prepričana je, da si lahko v večji meri pomagamo 
sami – ko imamo dovolj znanja. Združila je mnoga znanja ter 
jih sklenila v knjigo Ko imajo hormoni žur. 
 

Kotizacija: 
 brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, 
 10 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 28.9.2018 oz. do zasedbe prostih mest! 
 
Prijave in dodatne informacije: 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).   
 

Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/. 
 
 
OBVESTILA SEKCIJ  
 
SEKCIJA GRAFIČARJEV 
Ogled strokovnega sejma GRAFIMA v Beogradu 
 
Sekcija grafičarjev vabi svoje člane na skupen ogled 
strokovnega sejma GRAFIMA v Beogradu, tiskarne ter 
podjetja, ki izdeluje offset plošče. Ogled bo potekal v času 
od 27. do 30. septembra 2018.  
 
Program: 
27. september (četrtek): SLOVENIJA–BEOGRAD: Odhod iz 
Ljubljane ob 3. uri iz dogovorjenega mesta in nato vožnja 
mimo Zagreba in naprej skozi Slavonijo do Beograda. Okoli 
10:00 prihod v glavno mesto Srbije. Najprej sledi obisk sejma 
Grafima (letos je že 40. jubilejni sejem z več kot 800 
razstavljavci). Okoli 17. ure se bomo podali do našega hotela 
4*. Po poti se bomo peljali čez Dedinje mimo Hiše Cvetja, 
stadiona Marakana in stadiona NK Partizan, mimo Hrama Sv. 
Save, kjer se bomo ustavili za ogled. Vožnjo bomo nato 
nadaljevali mimo trga Slavija do našega hotela. Namestitev 
v sobah in osvežitev, nato pa se odpravimo na obilno večerjo 
z živo glasbo na Terazije. Vrnitev v hotel in nočitev. 
 
28. september (petek): BEOGRAD: Po samopostrežnem 
zajtrku se predvidoma odpravimo na ogled podjetja Press 
Code d.o.o., ki dela offset plošče in tiskarno Margo Art d.o.o., 
ki tiska za največjo založniško hišo v Srbiji, Laguno. Pozno 

popoldne vrnitev v hotel in nato izlet v Novi Beograd, kjer se 
vkrcamo na ladjico, ki nas bo skoraj dve uri vozila po Donavi 
in Savi. Ob bife večerji in odprtem baru bomo uživali v lepih 
razgledih na Stari in Novi Beograd. Okoli 22. ure bomo 
končali z vožnjo v bližini hotela Jugoslavija, kjer se nahajajo 
tudi nekateri izmed najbolj znanih beograjskih splavov. Kdor 
bo želel, se gre lahko zabavati do jutra... Ostali se bomo vrnili 
v hotel in nočitev.  
 
30. september (sobota): BEOGRAD–SLOVENIJA: Po 
samopostrežnem zajtrku se odpravimo v center mesta na 
sprehod po trdnjavi Kalemegdan, od koder je prekrasen 
razgled na sotočje Donave in Save. Sprehod nadaljujemo po 
Knez Mihajlovi ulici, si pogledamo Saborno cerkev, Kafano in 
končamo ogled na živilski tržnici Zeleni Venac, kjer boste 
lahko kupili kajmak, kulen, žganje in ostale srbske 
specialitete. Nekaj časa bo tudi za kosilo in samostojne 
oglede. Okoli 15h bo odhod iz centra in nato še vožnja skozi 
Novi Beograd (Sava center, Park prijateljstva,…) proti domu. 
Predviden prihod v Ljubljano okoli 23. ure.  
 
Odhod avtobusa bo iz Ljubljane, glede na interes bodo 
potnike pobrali tudi na poti do meje (mesto vstopa na 
avtobus označite na prijavnici). 
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Cena: Sekcija grafičarjev pri OZS sofinancira del stroškov za 
člane OZS. Ugodnejša cena velja za dve osebi iz enega 
podjetja – ali nosilca ali zaposlena, v kolikor prijavite več 
oseb, je cena potem polna. 
30 oseb: 169 EUR za člana OZS, nečlan OZS plača 239 EUR  
40 oseb: 129 EUR za člana OZS, nečlan OZS plača 199 EUR. 
 
Rok za prijavo: do 24. avgusta 2018 oz. do zasedbe prostih 
mest. Prijavnica je na voljo na spletni strani: www.ooz-
skofjaloka.si. 

SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV: 
Ogled strokovnega sejma IAA v Hannovru 

Sekcija za promet pri OZS skupaj z Združenjem za promet 
pri GZS in podjetjem MAN Truck & Bus Slovenija vabita na 
ogled strokovnega sejma IAA v Hannovru, kjer pričakujejo 
preko 2000 razstavljavcev na 265 000 m2 razstavnih površin. 
Potovanje bo tajalo od 21. do 23. septembra.  

Program: 
21.9. (petek): LJUBLJANA-NÜRNBERG-HANNOVER: Odhod 
bo ob 6.uri iz Ljubljane (parkirišče Hale Tivoli). Vožnja skozi 
predor Karavanke, mimo Salzburga, Münchna proti 
Hannovru. Namestitev v hotelu v okolici Hannovra, večerja 
in prenočevanje. 
 
22.9. (sobota): HOTEL-SEJMIŠČE HANNOVER-HOTEL: 
Zajtrk. Odhod iz hotela ob 8.00, vožnja do Hannovra na 
sejem IAA (sejem gospodarskih vozil) in zvečer povratek v 
isti hotel, večerja in prenočevanje. 
 
23.9. (nedelja): HANNOVER- NÜRNBERG-LJUBLJANA: 
Zajtrk. Odhod iz hotela ob 8.00, vožnja do Hannovra na 
sejem. Popoldan ob 13.00 uri se odpravimo iz Hannovra proti 
domu, kamor prispemo v zgodnjih jutranjih urah naslednjega 
dne. 

Cena: Za člane OZS in GZS je cena 99 EUR, za nečlane pa 
199 EUR. Popust velja maksimalno za 3 osebe na firmo.  

Rok za prijavo je 15. avgust.  

Dodatne informacije: o sejmu - www.iaa.de, o prijavi - 
www.ooz-skofjaloka.si. 

Srečanje prevozniških družin in prevozniških 
podjetij Slovenije 2018 – napoved dogodka 

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in 
Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije 
organizirata dogodek »Srečanje prevozniških družin in 
prevozniških podjetij Slovenije«. Dogodek je bil s strani 
prevoznikov v letu 2017 izredno pozitivno sprejet, zato bo 
postal tradicionalen. Zadnjo soboto v septembru  se bo 
ponovno zgodil praznik prevoznikov, na katerega bodo 
povabljeni vsi prevozniki v Sloveniji in poslovni partnerji, ki 
so kakorkoli povezani s prevozniško dejavnostjo. Srečanje bo 
tokrat organizirano na Primorskem, v Ajdovščini. O 
podrobnosti vas bomo obvestili v septembru. 

SEKCIJA VZDRŽEVALCEV TEKSTILIJ  
Strokovni obisk podjetja Grandimpianti 

Sekcija vzdrževalcev tekstilij vabi na brezplačno strokovno 
ekskurzijo v Italijo, ki bo potekala 5. septembra. Ogledali si 
bodo podjetje Grandimpianti, ki že 50 let ponuja strokovne 
rešitve za kemične čistilnice. 

Program: Odhod iz Ljubljane bo v sredo, 5. septembra ob 
5. uri iz parkirišča Hale Tivoli. Sledi vožnja čez Primorsko v 
Italijo, mimo Pordenona, Vittoria Veneta in Belluna do 
Sospirola, kjer nas bodo pričakali domačini in predstavniki 
podjetja Grandimpianti, ki pokrivajo slovensko tržišče. 
Sledita predstavitev sistema Wavy® control na pralnih 
strojih in sušilcih ter njihove platforme v oblaku TheMind®. 
Nato bomo imeli kratek ogled tovarne. Po odmoru za kosilo 
pri Grandimpianti sledi še popoldanski strokovni del s 
predstavitvijo Gentlewash® (sistemi mokrega čiščenja) in 
praktično seznanjanje udeležencev z Wavy control. 

Cena: Za člane OZS in njihove zakonce je možna 
brezplačna udeležba. Posebej ugodni pogoji pa so tudi za 
ostale udeležence. 

Rok za prijave: 14. avgust preko prijavnice. 

Dodatne informacije dobite na www.ooz-skofjaloka.si. 

SEKCIJA TEKSTILCEV IN PREDELOVALCEV KOŽ 
18. tradicionalno strokovno srečanje tekstilcev in 
predelovalcev kož  

Letos bo dvodnevno strokovno srečanje tekstilcev in 
predelovalcev kož potekalo v Ankaranu, in sicer 5. in 6. 
oktobra. Poleg aktualnih predavanj bodo na srečanju 
predstavljene tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji 
delovni proces. Seveda bo tudi obilo priložnosti za druženje 
ter izmenjavo mnenj in izkušenj z ostalimi udeleženci in 
razstavljavci.   
 
Osrednji del srečanja bo za udeležence tema Kako 
komunicirati z ljudmi z drugega planeta, ki nam jo bo 
predstavila  Anja Križnik Tomažin. Srečali se bomo s 
predstavniki iz vseh tekstilnih izobraževalnih vej. Sledila bo 
okrogla miza: So cene popravil tekstilnih izdelkov res 
previsoke?  
Drugi dan bo potekala strokovna delavnica z Branko 
Urbanija; S pomočjo barv do harmonije ter vedno aktualna 
tema  Ko vas obišče delovni inšpektor - najpogostejše kršitve 
in pomanjkljivosti delodajalcev pri nadzoru delovnih 
inšpektorjev.  
Dva dni nas bodo spremljali naši dobavitelji za metražno 
blago, gumbe in likalno opremo ter drugi….    
 
Podrobnejši program ter dodatne informacije objavljamo na 
spletni strani zbornice, kjer vam je na voljo tudi prijavnica. 

Rok za prijave: 30. september preko prijavnice. 
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AKTUALNO 

 
Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine 
 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov ter Trgovinska zbornica Slovenije, 
Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so podpisali novo kolektivno 
pogodbo za trgovino, ki bo stopila v veljavo že v avgustu 2018, deloma pa 1. 1. 2019 za obdobje 
štirih let. Ta med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač in višje dodatke na delo 
ob nedeljah. Kolektivna pogodba velja za okoli 87.600 od 108 tisoč zaposlenih. 

 
Delo ob nedeljah in praznikih 
Zaposlenim v trgovini po 1. septembru ne bo več treba delati 
na praznike. Doslej je veljalo, da lahko zaposleni dela 15 
nedelj in pet praznikov letno. V pogajanjih pa so dosegli, da 
bodo od septembra trgovine zaprte na vse praznike, razen 
izjem, ki jih določa zakon in so točno določene tudi v 
kolektivni pogodbi (npr. bencinski servisi, lekarne in 
zaposleni v skladiščih). 
Od septembra dalje bodo trgovci lahko delali 20 nedelj na 
leto (ne več kot dve na mesec), a bo cena dela višja. Urna 
postavka za delo ob nedeljah z dodatkom bo približno 10 
evrov. Delavec bo namreč upravičen do dodatka za delo na 
nedelje v višini 100 odstotkov od bruto osnovne plače 
delavca oz. ustrezne urne postavke, a ta dodatek ne more 
biti manjši od 6,05 evra na uro bruto (doslej 5,40 evra na 
uro bruto). 
V novi kolektivni pogodbi ostaja določilo, da zaposleni lahko 
dela dve nedelji na mesec. Če bo delal tri, bo delodajalca 
doletelo 500 odstotkov pogodbene kazni. To pomeni, da bo 
imel delavec to, tretjo nedeljo, uro plačano 500-odstotno. 
 
Višje plače 
Najnižje osnovne plače se bodo povišale 1. januarja 2019. 
Zaposlenim v prvem in vključno do petega tarifnega razreda 
se bodo plače z januarjem povišale za pet odstotkov in nato 
s 1. julijem 2019 še za dva odstotka. Na primer: prodajalki v 
četrtem tarifnem razredu, ki ima zdaj 624,10 evra osnovne 
plače, se bo ta z januarjem povišala na 655,31 evra, z julijem 
pa na 667,79 evra. Zaposlenim v šestem in sedmem tarifnem 
razredu, kjer je zdaj najnižja osnovna plača 814,97 evra oz. 

971,95 evra, pa se bodo najnižje osnovne plače z januarjem 
povišale za 10 %, in sicer na 896,47 evra oz. 1069,15 evra. 
 
Izplačilo presežka ur 
Nova kolektivna pogodba jasneje opredeljuje, da tedenski 
delovni čas, vključno z nadurami, v primeru neenakomerno 
razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa 
ne sme preseči 56 ur tedensko. Če delavec konec leta, kot 
to določa zakon, ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi 
neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve 
delovnega časa, mu je delodajalec v naslednjem mesecu 
dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke 
od osnovne plače delavca, povečane za 60 odstotkov. 
Zaposleni v trgovini imajo namreč ob koncu leta presežke, 
saj se panoga sooča z velikim pomanjkanjem kadra. Število 
dni dopustov se z novo pogodbo ne spreminja.  
 
Letni regres 
Z januarjem 2019 se bo moral izplačati regres za letni dopust 
v višini minimalne plače. Če delodajalec izplača del regresa v 
nedenarni obliki, je regres 970 evrov, od tega mora v denarju 
izplačati najmanj 55 odstotkov tega zneska. Delodajalec je 
dolžan nedenarni del regresa (45 odstotkov) zagotoviti v 
obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora 
izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih 
življenjskih potreb. 
 
Spremembe oz. novosti, ki jih prinaša nova kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije si podrobneje 
preberite na spletni strani naše zbornice: www.ooz-
skofjaloka.si, kjer v celoti objavljamo tudi novo kolektivno 
pogodbo. 

 
 
Investitorji morajo obvezno prijaviti začetek 
gradnje objektov  

Ministrstvo za okolje in prostor vse investitorje opominja, da 
morajo pred začetkom gradnje obvezno prijaviti vse gradnje, 
začete po 1. juniju. Prijaviti jih morajo ne glede na to, kdaj 
so pridobili gradbeno dovoljenje oziroma kdaj je to postalo 
pravnomočno. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je tudi 
pogoj za začetek gradnje. 

Kot so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu, se je 
1. junija začel uporabljati nov gradbeni zakon, ki določa, da 
morajo investitorji pred začetkom izvajanja gradnje 
objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek 
gradnje. Edina izjema je sprememba namembnosti objektov. 
Prijava začetka gradnje je obvezna tudi pri odstranitvah 
objektov. 

Prijavo začetka gradnje lahko oddajo na upravni enoti, ki je 
izdala gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru gradnje 
objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje na 
ministrstvu za okolje in prostor. 

Prijava začetka gradnje mora biti popolna, kar pomeni, da 
mora investitor predložiti vse predpisane dokumente. Ključni 
dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 
2021, ko bosta začela delovati prostorski informacijski sistem 
in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo 
objektov, oddati na elektronskem nosilcu. 

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem zakonu 
vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja. To velja pet 
let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če 
investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka 
gradnje. 
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Policija podjetja svari pred spletnimi nepridipravi 
 – ne spreglejte! 

V zadnjem času je bilo ponovno zaznati povečano število 
spletnih napadov na podjetja, tudi med našimi člani. V 
njih skušajo neznani storilci s preslepitvijo in z izsiljevanjem 
priti do denarja, podjetja pa tovrstnim prevaram še vedno 
pogosto nasedejo.  

Policija opozarja na različne primere napadov. V napadu, 
imenovanem "direktorska prevara", storilci na elektronski 
naslov računovodstva oz. tajništva podjetja pošljejo lažno 
elektronsko sporočilo z naročilom, naj nakažejo določen 
znesek nekemu podjetju. Sporočilo je videti, kot bi ga poslal 
direktor ali drug vodstveni delavec podjetja. Policija 
uporabnike svari, naj pred transakcijo preverijo dejanski 
elektronski naslov in zaglavje elektronske pošte, telefonsko 
pokličejo pošiljatelja pošte (npr. direktorja) in podobno. 

Drugi način se imenuje "napad s posrednikom". Med poštno 
komunikacijo med dvema podjetjema napadalec eni strani 
prestreže podatke in jih spremeni v tem, da spremeni 
številko transakcijskega računa. Žrtev tako nakaže denar za 
opravljeno storitev ali blago na drugi račun. Medtem ko obe 

strani verjameta, da se pogovarjata drug z drugim, v resnici 
komunicirata preko posrednika - neznanega storilca. 
Podjetjem zato svetujejo, da preverijo, ali določen 
transakcijski račun dejansko pripada podjetju, s katerim 
poslujejo. Poslovne partnerje naj pokličejo za potrditev ter 
pri poslovanju z elektronsko pošto uporabljajo digitalni 
podpis ali več nivojsko zaščito. 

Tretji primer, pred katerim svari policija, pa je izsiljevalski 
virus. Hekerski izsiljevalci žrtev napadejo s t.i. phishing 
elektronsko pošto, s klikom na priponko pa se na računalnik 
žrtve prenese virus. Ta zakodira oziroma zakriptira datoteke 
na računalniku ter na vseh drugih, v računalnik povezanih 
medijih, kot so mrežni in zunanji diski, USB spominski moduli 
in tako dalje. 

Storilci v tem primeru žrtev izsiljujejo s plačilom, v zadnjem 
času v višini od 0,15 do pol kriptovalute bitcoin. V povprečju 
gre največkrat za znesek okoli 4000 dolarjev. 

Podjetja naj bodo pozorna na phising elektronsko pošto, 
redno posodabljajo računalniški sistem in se izogibajo 
povezavi z oddaljenim računalnikom prek povezave z 
oddaljenim namizjem. 

 
SPODBUDE DELODAJALCEM 
 
Subvencije za zaposlitev – aktualni razpisi 
 
Če nameravate širiti dejavnost in zaposliti nove sodelavce, 
preverite aktualne spodbude. Ponujamo vam pregled 
razpisov za nepovratna finančna sredstva (povezave do 
razpisov so vam dostopne tudi preko naše spletne strani): 

1. Zaposli.me 2017/2019: Subvencija je namenjena za 
zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, 
ustrezajo ciljnim skupinam programa in so napoteni s strani 
Zavoda RS za zaposlovanje. Subvencija znaša od 5.000 do 
7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev 
neprekinjeno ... pogoji. 

2. Trajno zaposlovanje mladih: Javno povabilo vam 
omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 
30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih napoti 
ZRSZ. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na 
teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen 
čas. Več o razpisu. 

3. Aktivni do upokojitve: Subvencija do 11.000 EUR za 
zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno 
razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma 
najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ponudbe 
oddate elektronsko najkasneje do 30.6.2020 oziroma do 
porabe sredstev. Dodatne informacije so dostopne na ZRSZ. 

4. Učne delavnice 

4.1 Spodbude za zaposlovanje: Subvencija 4.000 EUR za 
najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno 
zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično 

usposabljanje v programu Učne delavnice. Javno povabilo je 
odprto do porabe sredstev, najkasneje do 27.12.2019. Več o 
razpisu. 

4.2 Praktično usposabljanje: Praktično usposabljanje za 
brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in 
povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je 
odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 
2018. Več o razpisu. 

5. Delovni preizkus: S tem programom ZRSZ omogoča 
delovni preizkus brezposelnih in povračilo upravičenih 
stroškov izvedenega preizkusa, na delovnem mestu, še 
preden se odločite glede zaposlitve. Pri tem lahko izbirate, 
katere kandidate boste zaposlili. Za izvedeni delovni preizkus 
ZRSZ povrne 206 EUR za udeleženca ali samo dejansko 
nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca. 
Več o razpisu. 

6. Usposabljanje 

6.1 Usposabljanje na delovnem mestu: Usposabljanje na 
delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov 
usposabljanja za brezposelne v starosti 30 let in več, ki 
ustrezajo ciljni skupini povabila. Odprto je do razdelitve 
razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.11.2018 - več o razpisu. 

6.2 Usposabljanje na delovnem mestu za mlade: 
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih 
stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki 
so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Odprto 
do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 
- več o razpisu. 
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Napovedani razpisi do konca leta 2018 
 
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca leta 2018 objaviti več razpisov s področij 
internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.  
V najavi so sledeči razpisi: 

 Pilotni/demonstracijski projekti – II. sklop  
 Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020 
 Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 (2018-2023) 
 Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018 
 Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022 
 Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 
 Obnovljivi viri energije 

 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. Kranj 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 2019 

  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. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  

 
KRATKA OBVESTILA 
 
Vabilo na konferenco "Hitro rastoča podjetja –  
izzivi in prihodnost?" 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na konferenco z 
naslovom "Hitro rastoča podjetja – izzivi in prihodnost?". 
Konferenca bo potekala v četrtek, 20. 9. 2018 v Kongresnem 
centru Portus, v Hotelu Slovenija v Portorožu. Udeležba na 
konferenci je brezplačna.  
 
Prijave sprejemajo do 13. 9. 2018 preko e-prijavnice. Za vse 
dodatne informacije lahko pokličete ga. Edino Zejnić na OZS: 
01 58 30 586 (edina.zejnic@ozs.si).  

Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila 
plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na  
zahtevo delodajalca – zbiranje pripomb 

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
(ZDOPS) zbira pripombe na predlog Pravilnika o uveljavljanju 
izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja na zahtevo delodajalca, ki ga objavljamo na naši 
spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si. Predloge in pripombe 
lahko posredujete na ZDOPS do 20. avgusta, da jih bo 
strokovna služba pravočasno pregledala in posredovala ZZZS 
pred javno obravnavo. 
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eDavki z novo podobo  
V okviru obsežne prenove informacijskega sistema Finančne 
uprave RS (Furs) je zaživel grafično prenovljen portal eDavki. 
Do konca leta bo sledila druga faza prenove, ko bodo državni 
davčni portal ponudili fizičnim osebam tudi kot mobilno 
aplikacijo, v letu 2019 pa sledijo še tehnične nadgradnje in 
poenostavitve za podjetnike in podjetja. Poleg grafične 
prenove se portal eDavki ponaša tudi z novo strukturo 
vsebine strani, kar uporabnikom omogoča lažje iskanje 
informacij. Odslej imajo na enem mestu opis storitve, ki jih 
vodi do oddaje obrazca. Zato bo Furs postopoma umaknil 
obrazce s svojih spletnih strani. 

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti 
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti znaša 8% in 
velja za šestmesečno obdobje od 1. julija 2018 dalje. Višina 
predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu 
Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne 
banke, povečana za 8 odstotnih točk. 

Brezplačne vstopnice za prvi dan MOS 2018 
Na OOZ Škofja Loka imamo že na razpolago brezplačne 
vstopnice za ogled sejma, ki pa bodo veljale le prvi dan 
sejma, to je v torek, 11. septembra 2018. Brezplačne 
vstopnice člani dobite v pisarni naše zbornice v Škofji Loki v 
času uradnih ur. 
 
Vezane knjige računov  
Na OOZ Škofja Loka imamo na zalogi vezane knjige računov. 
Cena posamezne knjige je za člane obrtne zbornice 4,00 EUR 
(z DDV), za ostale pa 5,49 EUR (z DDV). 
 
Izdaja e-računov preko portala UJP 
Na OOZ Škofja Loka vam pomagamo izdati e-račun. Za člane 
je storitev brezplačna, za nečlane pa je cena 12,20 EUR (z 
DDV) na izdani e-račun.  

Obveščanje članov OOZ Škofja Loka 
Skupščina OOZ Škofja Loka je na svoji 5. seji 22. 3. 2018 
sprejela sklep, da se za obveščanje članov o dogodkih in 
aktivnostih zbornice z glasilom Informator v čim večjem 
obsegu uporablja elektronska pošta. Tudi tokratno številko 
Informatorja pošiljamo po navadni pošti le še tistim članom, 
ki so to izrecno želeli oz. v naši bazi nimamo ustreznega e-
naslova. V kolikor želite svojo odločitev o prejemu glasila 
spremeniti, nam to sporočite na ooz.sk.loka@siol.net ali 
telefon 04 50 60 200! 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko 
spremljate na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si in na valovih Radia Sora vsak ponedeljek 
ob 11.35 uri v okviru oddaje Obrtno-podjetniški utrip. 
 
Oglaševanje v glasilih OOZ Škofja Loka 
Izkoristite priložnost in oglašujte v Informatorju in Loški 
obrti. Več informacij na tel.: 50 60 200. 
 
Potrebujete prostor za izvedbo poslovnega 
sestanka, izobraževanja, predavanja, tečaja,…  
Na OOZ Škofja Loka vam v ta namen lahko oddamo v najem 
malo ali veliko sejno sobo. Člani imajo pri najemu 50% 
popust. Več informacij na tel.: 50 60 200. 
 
PRODAM vijačno stiskalnico z orodjem za vtis grba Škofja 
Loka, kositer, orodje za izsekavanje zob za tračne žage. 
Dodatne informacije: 031 623 791 
 
IŠČEM kooperante za šivanje oblačil. Podjetje iz Škofje Loke 
z lastno trgovino in proizvodnjo išče kooperante na področju 
šivanja oblačil. Več info na tel. 041-335-912. 
 

 
OKVIRNI TERMINI DOGODKOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA:  
 

 



  
 

 
 

OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU za izplačila od 1. 3. 
2018 dalje znaša 878,55 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2018 dalje znaša: 842,79 EUR. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,90 EUR   

Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo 
mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. 

 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 34,37 EUR   
Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v 
mesecu.) 

 
 

 
 

 

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. 
 
OOZ Škofja LOka.: naklada 80 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


