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VOLITVE V UPRAVNE ORGANE OOZ ŠKOFJA LOKA – zbiranje kandidatur! 
 
V letošnjem letu se izteče mandat sedanjim članom 
upravnih organov naše zbornice. Člani upravnih organov so 
tisti, ki zastopajo interese članstva in opozarjajo na 
probleme, sprejemajo politiko, vodijo in usmerjajo delo 
strokovnih služb v dobrobit vseh članov. Tako bomo volili 
nove člane skupščine, upravnega odbora, nadzornega 
odbora in predsednika OOZ Škofja Loka ter izvršilne odbore 
in predsednike sekcij za mandatno obdobje 2018-2022. 
 
K sodelovanju vabimo vse člane zbornice. Če ste 
zainteresirani sodelovati kot kandidat za člana 

nadzornega odbora ali predsednika OOZ Škofja Loka, 
nam pošljite svojo kandidaturo oz. soglasje najkasneje do 
vključno 31. oktobra 2018. Obrazce objavljamo na naši 
spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, kjer najdete tudi sklep 
o razpisu volitev. 
 
V začetku oktobra pa bodo najprej potekale volitve v 
organe strokovnih sekcij. Tako boste na zborih članov 
izvolili člane izvršilnega odbora, predsednika sekcije in 
poslanca v Skupščino OOZ Škofja Loka. Vabilo boste prejeli 
po elektronski ali navadni pošti.  

 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM – sezname najdete na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si! 
 
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 v sklopu gledališke predstave na Loškem odru predvidoma 25. oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do srede, 26.9.2018. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani zbornice, 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, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 
35, 40 in več let opravljanja dejavnosti. 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 sreda, 26.9.2018. 
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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. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 14.9.2018 oz. do zasedbe prostih mest! 
 
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…  
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! 
 
 

Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: http://www.ooz-
skofjaloka.si/izobrazevanje/.  
 
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). 
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Obiščite Mednarodni sejem obrti in 
podjetnosti! 
 
Vabimo vas na ogled tradicionalnega sejemskega nastopa 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) na 51. 
Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS), ki bo 
potekal od 11. do 16.9.2018, na Celjskem sejmišču. 
Sejem izpostavlja pet ključnih vsebinskih področij, in sicer:  
- gradnja in obnova doma, 
- kamping in karavaning, turizem in prehrana, 
- oprema in materiali za obrt in industrijo, 
- poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini, 
- izdelki široke potrošnje. 
Letošnja sejemska predstavitev obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema Slovenije bo potekala v nadstropju 
dvorane L1 in drugih sejemskih dvoranah na razstavni 
površini več kot 1.000 m², kjer se bodo predstavile 
strokovne sekcije pri OZS, območne obrtno-podjetniške 
zbornice (OOZ) s člani ter domači in tuji poslovni partnerji 
OZS. V dvorani L1 se bo že petič predstavila tudi Ulica obrti 
s predstavitvijo obrtnih poklicev. V času sejma bodo 
potekali tudi obsejemski dogodki sistema OZS in podelitev 
tradicionalnih zborničnih sejemskih priznanj (Cehi). 
Več o nastopu sistema OZS na letošnjem MOS-u si lahko 
preberete na spletni strani OZS. Ne zamudite pa tudi 
številnih strokovnih izobraževanj, ki jih pripravljajo 
za udeležence. 
 
Brezplačne vstopnice za prvi dan MOS 
Na OOZ Škofja Loka imamo na razpolago brezplačne 
vstopnice za ogled sejma, ki veljajo prvi dan sejma, to je 
v torek, 11. septembra. Brezplačne vstopnice člani 
dobite v pisarni naše zbornice v Škofji Loki v času uradnih 
ur. 

 
 
OBVESTILA SEKCIJ  
 
SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV 
 
Vloga za določitev letnega načrta dodelitve 
dovolilnic za naslednje leto 
V času od 1. 9. 2018 do 15. 9. 2018 je zakonsko predpisan 
rok, v katerem morajo prevozniki, ki želijo, da jim delivec 
določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, 
podati vlogo. Vsi prevozniki, prejemniki dovolilnic, ste v 
začetku avgusta prejeli obvestila glede oddaje spletne 
vloge. V primeru, da nimate možnosti oddati vloge preko 
spleta, lahko izpolnite pisni obrazec, ki ga dobite na naši 
spletni strani ali pa v pisarni zbornice. 
 
Redno usposabljanje voznikov (sobota, 17. 
november) 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije 
oz. kode Evropske unije. Usposabljanje po programu za leto 
2018 bomo v sodelovanju z OZS organizirali v soboto, 17. 
novembra. O uri in kraju usposabljanja boste prijavljeni 
obveščeni naknadno. Kotizacija je za člane OOZ s 
poravnano članarino in pri njih zaposlenih delavcev 21 EUR 
(z DDV), za vse ostale udeležence pa 50 EUR(z DDV). 

Srečanje prevozniških družin in prevozniških 
podjetij Slovenije 2018 – napoved dogodka 
Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri GZS 
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 (29.9. od 
10. ure)  se bo ponovno zgodil praznik prevoznikov, na 
katerega ste povabljeni vsi prevozniki v Sloveniji in poslovni 
partnerji, ki so kakorkoli povezani s prevozniško 
dejavnostjo. Srečanje bo tokrat organizirano na 
Primorskem, v Ajdovščini.  
 
Z odgovornim ravnanjem v prometu 
prispevajte k svoji varnosti in varnosti drugih 
udeležencev v prometu! 
Slovenska policija poziva k spoštovanju cestno - prometnih 
predpisov, kajti v letošnjem letu so obravnavali več hujših 
prometnih nesreč v katerih so bila udeležena tovorna vozila 
in avtobusi. Žal ugotavljajo, da poklicni vozniki med vožnjo 
opravljajo tudi druge aktivnosti, kot so: uporaba mobilnega 
telefona in ostalih elektronskih naprav, urejanje 
dokumentacije ali opravljanje drugih opravil, ki voznika 
odvračajo od vožnje. Vozniki tovornih vozil in avtobusov v 
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zadostni meri ne poskrbijo za svojo varnost, saj pogosto ne 
uporabljajo varnostnega pasu. Pričakujejo, da se jim ne bo 
nič zgodilo, ker sedijo v višjem in večjem vozilu. 
Policija želi poklicne voznike opozoriti na spoštovanje 
cestno-prometnih predpisov, kajti z odgovornim ravnanjem 
lahko preprečijo marsikatero prometno nesrečo ali vsaj 
ublažijo posledice nesreč. 
 
Vse pogostejši vlomi v tovorna vozila 
Sekcija za promet pri OZS opozarja, da se v zadnjem 
obdobju pogosto pojavljajo vlomi v tovorna vozila. V 
zadnjih primerih gre za tatvine plačilnih kartic DKV. 
Omenjene kartice so bile največkrat uporabljene za nakup 
goriva (tudi večjih količin) na samopostrežnih bencinskih 
črpalkah.  
Svoje voznike posebej opozorite, da  vrednejših predmetov 
ne hranijo v kabinah vozil, še posebej pa ne na vidnih 
mestih, pa čeprav gre le za kratek čas, ko so odsotni. 
Predlagamo, da vse plačilne kartice in denar nosijo s seboj, 
in ob postankih večkrat opravijo kontrolo samega 
tovornega vozila.  
V primeru že izvršene tatvine pa takoj obvestite Policijo (za 
Slovenijo tel. št. 113). Ob prijavi posredujte čim bolj točne 
podatke (kraj, čas, druge pomembne okoliščine) ter 
morebitne druge posebnosti, ki bi lahko pripomogle k 
izsleditvi storilca.  
 
SEKCIJA GOSTINCEV 
 
Strokovno srečanje gostincev v Portorožu 
Tradicionalno Strokovno srečanje gostincev bo predvidoma 
potekalo v torek, 27.11.2018 v Portorožu. Tudi letos za 
osrednji dan ter en večer prej pripravljajo zanimive teme. 
Ker je to osrednji dogodek Sekcije za gostinstvo in turizem 
pri OZS, člane sekcije pozivamo, da si rezervirate termin in 
se udeležite srečanja. Vabilo in program bodo poslali vsem 
članom po e-pošti in ga objavili na spletni strani sekcije.  

V kolikor pa bi katero podjetje želelo sodelovati kot 
pokrovitelj ali razstavljavec strokovnega srečanja lahko 
kontaktira sekretarko sekcije preko e-naslova: 
vlasta.markoja@ozs.si. 
 
Nova kolektivna pogodba za gostinstvo in 
turizem 
S 1. septembrom 2018 je stopila v veljavo nova Kolektivna 
pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. 
 
SEKCIJA GOSTINCEV IN TRGOVCEV 
 
Dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih 
izdelkov 
Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki 
prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti 
dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov do 11. 11. 2018.  
Dovoljenje omogoča prodajo tobaka, tobačnih in povezanih 
izdelkov. Pridobiti ga je potrebno za vsak poslovni prostor, 
v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za 
dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. 
Definicije posameznih izdelkov za katere je potrebno 
dovoljenje za prodajo, so navedene v 3. členu Zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, 
št. 9/17 in 29/17). 
 
Vlogo vloži samostojni podjetnik posameznik oziroma 
pravna oseba, ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem 
prostoru. Elektronska vloga je v pripravi. Vloga za 
pridobitev dovoljenja se bo lahko oddalo preko E-Vem 
portala po končanem testiranju. Za izvedbo postopka boste 
lahko nekoga pooblastili. Referenti vstopnih točk vlog ne 
bodo oddajali, vnesli pa bodo lahko pooblastilo. 
 
Dovoljenje velja pet let od dneva izdaje z možnostjo 
podaljšanja, vsakokrat za pet let. Dovoljenje ni prenosljivo 
in  mora biti v poslovnem prostoru vidno razstavljeno.

 
AKTUALNO 
 
Obrazec A1 - Neporavnani 
davki in prispevki so lahko 
razlog za neizdajo obrazca 
 

Nekateri delodajalci imajo v zadnjem času težave v 
postopku pridobitve potrdila A1. Gre za obrazec A1, s 
katerim lahko delodajalec pošlje svojega delavca na delo v 
tujino. Do težav večkrat prihaja zaradi neporavnanih 
davčnih obveznosti. Delodajalci bodisi niso predložili 
obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega 
razmerja (obrazce REK-1) ali pa niso poravnali svojih 
davčnih obveznosti. 

Obrazec A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže 
vključenost v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji tudi 
v času dela zunaj svoje države. Potrdilo A1 se pridobi preko 
portala e-VEM s pomočjo elektronske vloge, izda pa ga 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), če 
prosilec izpolnjuje v zakonu opredeljene pogoje. Med 
drugim mora delodajalec v zadnjih šestih mesecih pred 
mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 predložiti 

obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega 
razmerja (obrazce REK-1). Prav tako ne sme imeti 
neporavnanih davčnih obveznosti.  

Ministrstvo za javno upravo preko portala eVem zaznava, 
povečano število zahtevkov glede neporavnanih obveznosti 
pri postopku za namen pridobitve potrdila A1. Ugotavljajo, 
da stranke po prvotni zavrnitvi zaradi davčnega dolga ali 
neoddanih REK-1 obrazcev prilagajo priloge o poravnanih 
obveznostih v PDF obliki. Pojasnjujejo, da je v takih 
primerih pravilni postopek sledeči: stranka mora v 
primeru, če je bila vloga zavrnjena zaradi neoddanih 
REK-1 obrazcev ali davčnega dolga, na Finančni 
upravi RS po rešitvi osnovne težave pridobiti 
potrdilo C140, to je potrdilo za izdajo potrdila A1. Ko 
FURS potrdi izdajo tega potrdila, se v računalniških 
evidencah izbriše omejitev za pridobitev potrdil A1, 
kar se upošteva ob ponovni oddaji vloge. Pisnih 
potrdil ni potrebno prilagati in jih tudi ni mogoče 
upoštevati. 
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Stvarna veljavnost KPOP 

Ker je v zadnjem času veliko vprašanj na temo stvarne 
veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 
(KPOP), smo s strani pravne službe OZS prejeli pojasnilo. 
 
Po tretjem odstavku 2. člena Obrtnega zakona (ObrZ) – 
obrtne dejavnosti po Uredbi, šestem odstavku 5. člena 
ObrZ – obrtne dejavnosti po Listi in prvem odstavku 19. 
člena ObrZ, se v obrtni register, ki je javna knjiga, vpišejo 
obrtne dejavnosti po Uredbi in Listi. Subjekti, ki opravljajo 
dejavnosti po Uredbi potrebujejo obrtno dovoljenje, tisti, ki 
pa dejavnosti opravljajo po Listi, pa se jih vpiše v obrtni 
register po uradni dolžnosti, ker obrtnega dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti ne potrebujejo. 
Prvi odstavek 5. člena ObrZ določa, kdaj je neka dejavnost 
obrtna. Drugi odstavek 5. člena ObrZ pa določa, kdaj se 
neka dejavnost iz Uredbe ali Liste ne šteje za obrtno 
dejavnost (izjeme), in sicer, če: 
- jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane 
posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze 
poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in 
proizvodna funkcija);  
- se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim 
dejavnostim gospodarskega subjekta;  
- jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje 
družbe.  
KPOP ima razširjeno veljavnost (Ur. l. RS, št. 59/2014, 1. 8. 
2014) na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost 
opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost po 
veljavnih predpisih. 
KPOP je imela do spremembe decembra 2017 glede stvarne 
veljavnosti v 4. členu zapisano, da velja za vse delodajalce, 

ki opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti 
podobno dejavnost po veljavnem predpisu in za druge 
delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe. 
Navedeno je pomenilo, da je KPOP veljala tudi za člane 
podpisnic (OZS in ZDOPS), ki niso opravljali obrtne 
dejavnosti. 
Določba glede stvarne veljavnosti je bila decembra 2017 
spremenjena (Ur. l. RS, št. 76/2017, 22. 12. 2017) in po 
novem glasi: Kolektivna pogodba velja za vse 
delodajalce, ki v skladu z zakonom opravljajo obrtno 
dejavnost(opomba: ne nujno kot glavno dejavnost). Z 
navedeno spremembo se je iz stvarne veljavnosti KPOP 
izvzelo le nečlane OZS in ZDOPS, ki opravljajo obrtno 
dejavnost (ne nujno kot glavno), ker razširjena veljavnost 
velja le za delodajalce, ki opravljajo obrtno kot glavno 
dejavnost. 
Glede na navedeno lahko povzamemo, da KPOP v 
okviru stvarne veljavnosti velja: 

- zaradi razširjene veljavnosti za vse 
delodajalce, ki kot glavno dejavnost 
opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi ali 
Listi, 

- zaradi novega 4. člena KPOP za člane OZS 
in/ali ZDOPS, ki opravljajo obrtno dejavnost 
(ne nujno kot glavno) in so vpisani ali bi po 
ObrZ morali biti vpisani v obrtni register. 

 
Član OZS in/ali ZDOPS, ki opravlja (ne kot glavno 
dejavnost) obrtno dejavnost, lahko v skladu z drugim 
odstavkom 5. člena ObrZ OZS poda izjavo, da dejavnost, ki 
jo opravlja ni obrtna, ker se uvršča vsaj pod eno od izjem. 
Na podlagi take izjave OZS člana izbriše iz obrtnega registra 
(ne pa tudi članskega). Zaradi izbrisa iz obrtnega registra, 
potem člana OZS in/ali ZDOPS, KPOP ne zavezuje več. 

 
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. 
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OBVESTILA SPOT SVETOVANJE GORENJSKA

 

 

 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

 

Prihajajoči dogodki SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o., objavljen javni Razpis za 
spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2018 (občina Gorenja vas – Poljane) 

Razvojna agencija Sora skupaj s projektnimi partnerji že dlje časa uspešno izvaja aktivnosti projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska. 
 
V nadaljevanju vam podajamo informacije o dogodkih, ki jih bomo za podjetja in potencialne podjetnike pripravili v jesenskem 
času.  
 
17. 9. in 18. 9. 2018 (od 17.00 do 19.15 ure), ter 19. 9. 2018 (od 17.00 do 20.00 ure) bo potekalo strokovno 
usposabljanje z naslovom Razumevanje računovodskih izkazov za podjetnike. 
Usposabljanje bo vodila mag. Naša Pustotnik. 
 
23. 10. 2018 (od 17.00 do 20.00 ure) bo potekala delavnica z naslovom 10 korakov za prenos družinskega podjetja. 
Delavnico bo vodila Tina Kociper. 
 
Dogodka bosta potekala v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Prijava nanju je 
obvezna. Za udeležence pa sta brezplačna. 
 
Podrobnejše informacije o prihajajočih dogodkih, ki jih izvajamo v okviru SPOT svetovanje Gorenjska so na voljo na spletni 
strani Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si pod področjem Aktualno.   
 
Obveščamo vas tudi o objavi Razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2018 na spletni strani občine 
Gorenja vas – Poljane (www.obcina-gvp.s/razpisi). 
 
Na javni razpis lahko kandidirajo mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, 
samostojni podjetniki, fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja ter Sofinanciranje 
izdelave poslovnega načrta) ter občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti. 
 
Prosilci lahko v okviru razpisa pridobijo sredstva za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, sofinanciranje promocije 
izdelkov in storitev, sofinanciranje izdelave poslovnega načrta ter za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte. 
 
Pri kandidaturi na javni razpis je pomembno tudi dejstvo, da mora biti sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostor na 
območju občine Gorenja vas – Poljane. Prav tako morajo upravičenci svojo dejavnost opravljati na območju občine. 

 
V okviru omejenega razpisa je na voljo 34.000 evrov. 

 
Razpis je odprt do 30. 9. 2018. 

 
Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač 
(tel. 04 51 83 114) ali na spletni strani občine (www.obcina-gvp.s/razpisi). 
 
Dodatne informacije so vam na voljo na SPOT svetovanje Gorenjska, na tel.: 04 50 60 220 ali e-pošti: jana.sifrar@ra-
sora.si. 
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KRATKA OBVESTILA 
 
Usposabljanje in izpiti za serviserje hladilnih 
naprav 
Program usposabljanja je namenjen osebam (serviserjem), 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali 
servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, 
toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane 
toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja 
uhajanja plinov (snovi) in njihovega zajemanja. 
 
Teoretično in praktično usposabljanje bo potekalo v 
septembru, prav tako tudi izpit. Rok za prijavo je 15. 
september! Prijavnico na usposabljanje in izpit ter dodatne 
informacije o vsebini usposabljanja so vam na voljo na 
spletni strani OZS. 
 
Približuje se rok za vpis na mojstrski izpit! 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu na 
mojstrski izpit. Drugi pristopni rok v letu 2018 je 9. 
oktober 2018 (rok za oddajo popolnih vlog pa je do 28. 
septembra 2018). 
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za 
večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa 
konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo 
blagovne znamke »Mojster« poudari odličnost izdelkov ali 
storitev, poleg tega pa prinaša še številne druge prednosti.  
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije pri gospe Suzani Kljun, telefon 
01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si.  
 
Štipendije za deficitarne poklice 
Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki 
bodo v novem šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik 
programov srednjega poklicnega izobraževanja. Seznam 
poklicev, ki so v tem letu opredeljeni kot deficitarni, so del 
razpisa. 
Vlogo se lahko odda do vključno 20. 9. 2018 na Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, kjer dobite dodatne informacije o 
razpisu. Javni sklad ob tem vlagatelje še opozarja, da 

štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino 
otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.  

 
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 - oddaja 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. 

 
 
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.) 
 

Tabele prispevkov za samozaposlene so objavljene na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si. 
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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. 
 
OOZ Škofja Loka.: naklada 80 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


