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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 
 

Termin Dogodek 

30.08.-01.09.2019 Izlet: ŠVICA - vožnja z vlakom Bernina express (Prijave zaključene!) 

23.,26.,30.09. in 03.10.2019 Retorika: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO NASTOPAM 

25.09.2019 JESENSKI IZLET Sekcije upokojenih obrtnikov 

25.09.2019 Srečanje KLUBA MLADIH PODJETNIKOV 

28.09.2019 Seminar za frizerje: BARVANJE LAS 

oktober, 2019 Sekcija lesarjev: STROKOVNA EKSKURZIJA (Program je v pripravi!) 

14.-16.10.2019 Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE (Prijave zaključene!) 

15.10.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva  

23.10.2019 Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA 

24.10.2019 Delavnica: Odnosi z mediji "ČE TE NI V MEDIJIH, TE NI" 

12.11.2019 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE 

16.11.2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019 

30.11.2019 41. Obrtniški ples 
 

MLADI NA LOŠKEM SI ŽELIJO POVEZOVANJA 
 
Na mladih svet stoji. Tudi v podjetništvu. Tega se zavedamo tudi 
na naši zbornici, zato smo se odločili, da poslovno in družabno 
povežemo mlade, inovativne in »zagnane« podjetnice in 
podjetnike. S tem namenom na Loškem ustanavljamo Klub 
mladih podjetnikov, kjer se bodo srečevali mladi podjetniki in 
podjetnice, ki so oziroma bodo samostojno začeli podjetniško 
pot ali pa so vpeti v družinska podjetja ter bodoči prevzemniki 
podjetij svojih staršev.  
 
Klub bo članom, glede na njihove želje in potrebe, ponujal 
praktične in izobraževalne vsebine, možnost za druženje 
ter nadgrajevanje znanja. Srečanja, ki bodo potekala 
predvidoma enkrat mesečno, bodo tako obarvana z zanimivimi 
predstavitvami mladih podjetnikov, pa tudi že uveljavljenih 
podjetnikov in podjetnic ter obiski drugih znanih gostov, s 

katerimi si bomo izmenjali dobre prakse, manjkalo ne bo niti 
izobraževanj in predavanj različnih vsebin. Klubu se lahko 
pridružite vsi, ki se na kakršen koli način podjetniško 
udejstvujete, ne glede na panogo in kraj, iz katerega 
prihajate. Tudi starost ni pomembna, čeprav ime kluba veleva, 
da se v njem združujejo mladi. Klub bo deloval pod 
pokroviteljstvom OOZ Škofja Loka, sodelovanje v njem pa 
ni pogojeno s članstvom v zbornici.  
 
Tik pred poletjem smo že uspešno izvedli prvo srečanje, 
udeleženci pa so se odločili, da z aktivnostmi nadaljujejo v 
jesenskem času. Ponovo se bodo srečali v sredo, 25. 9., ob 
8. uri v prostorih zbornice. Vabljeni tudi drugi mladi 
podjetniki in tisti, ki se s podjetništvom že srečujete v vaših 
družinskih podjetjih. Vas zanima? 
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IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM 
JAVNO NASTOPAM  
 
Vas zanima, katere so bistvene vsebine za dober javni nastop in 
predstavitev v javnosti? Vabljeni na našo praktično delavnico, 
kjer boste spoznali bistvene vsebine za dober javni nastop 
in predstavitve v javnosti. Vabljeni vsi tisti, ki vam je mar za 
dobro javno podobo, odličen nastop in lepo slovensko besedo. 
Izvajalka delavnice Saša Pivk Avsec pri svojem delu zagovarja 
praktičnost in delo na primerih, zato bodo treningi na delavnicah 
prav gotovo intenzivni, aktivni in zanimivi. 
  
Delavnica bo potekala v obliki 4 srečanj (2 ponedeljka 
in 2 četrtka): 
1. srečanje: ponedeljek, 23. 9. 2019 
2. srečanje: četrtek, 26. 9. 2019 
3. srečanje: ponedeljek, 30. 9. 2019 
4. srečanje: četrtek, 3. 10. 2019 
od 17. do 20. ure, v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji 
trg 2a.   
  
Podrobnejši program najdete na naši spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 
 
Delavnico bo izvedla:  
Saša Pivk Avsec, dolgoletna radijska napovedovalka, 
glasbena urednica in novinarka.   
Kotizacija: 
- 70 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce, 
- 90 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
- 140 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
 
Rok za prijavo: 9. 9. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
Dodatne  informacije:  
OOZ Škofja Loka, tel.: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 

 
 
 
 
Start up delavnica: INOVATIVNO V SVET 
PODJETNIŠTVA 
 
Razvojna agencija Sora 3. oktobra 2019 ponovno pričenja s 
sklopom podjetniških delavnic poimenovanih »START UP 
DELAVNICA: INOVATIVNO NA POT PODJETNIŠTVA« v 
okviru Male šole podjetništva. 
 

Brezplačne delavnice bodo potekale vsak torek in četrtek 
med 3. 10. 2019 in 5. 11. 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v 
veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka.  
 
Delavnice so namenjene vsem, ki: 
• razmišljate, da bi postali podjetniki/podjetnice, 
• ne veste kako do ideje, 
• ne veste, ali je vaša ideja tudi poslovna priložnost, 
• želite informacije o tem, kaj potrebuje podjetnik/podjetnica 

na začetku poslovanja, 
• želite dodatno znanje in postati bolj konkurenčni pri vaši 

(samo)zaposlitvi.  
 

V okviru programa celotnega usposabljanja vas bodo popeljali  
skozi različne faze poslovanja podjetja. Ogledali si boste 
tudi nekaj primerov dobrih praks podjetij na terenu. Prav tako 
boste lahko na delavnici svojo poslovno idejo preverili s pomočjo 
izdelave poslovnega načrta. 
 
Kotizacije NI! Delavnice so za udeležence brezplačne, saj so 
finančno podprte s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri. 
 
Rok za prijave: do zasedbe prostih mest!  
Dodatne  informacije in prijave:  
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, info@ra-sora.si 
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NAKUP DIZEL GORIVA 
 
Sekcija za promet pri OZS v veseljem 
sporoča, da je zaključila postopek izbora 
najugodnejšega ponudnika za nakup 
dizel goriva. Najboljše pogoje za 
sodelovanje z zbornico je ponudilo podjetje 
OMV Slovenija. 
 
Ker so obsegi vaših dejavnosti in vaše potrebe 
precej raznolike, je sekcija želela, da vsak 
med vami dobi takšno ponudbo, ki bo zanj 

najprimernejša. V ta namen bodo predstavniki podjetja OMV stopili v kontakt z vsakim članom posebej in vam po pogovoru 
pripravili individualno ponudbo. Ugodne pogoje lahko pričakujete vsi prevozniki, tudi tisti z manjšo porabo goriva.  
 
Ker je članov in članic veliko, bo proces individualnih pogovorov trajal dlje časa. Predvidevamo, da bo podjetje OMV s slednjimi 
pričelo v mesecu avgustu. 
 
 

 
 
 
JAVNI RAZPISI IN POSLOVNA SREČANJA 
 
Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje 
razvoja podjetništva v OBČINI GORENJA VAS-
POLJANE  
 
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2019 namenjala 
finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja 
pospeševanja razvoja podjetništva na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane: 
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
2. 2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev    
3. 3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte   
5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij 
 
Upravičeni prejemniki so: 
- 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), 

- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za 
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

Za namen pospeševanja razvoja podjetništva je v proračunu 
Občine Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 34.000 
evrov. 
 
Rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019.  
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
Občina Gorenja vas – Poljane (Nataša Kopač, tel. 04 518 31 
14) ali www.obcina-gvp.si.  
 

Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva v OBČINI 
ŽELEZNIKI  
 
Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva 
(subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Železniki v letu 2019. Višina 
razpisanih sredstev je 23.695,00 EUR za ukrepe: 
1. Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite  
2. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij  
3. Promocija izdelkov in storitev 
4. Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje  
5. Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja  
6. Pospeševanje izobraževanja 
7. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 
 
Upravičeni prejemniki so: 
- mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po 

Zakonu o gospodarskih družbah, 
- samostojni podjetniki, 
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za 

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, 
- podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za 

vpis v sodni register. 
Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene 
kredite so upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na 
gorsko-višinskem območju občine in svojo dejavnost 
opravljajo kot dopolnilno dejavnost.   
Rok za oddajo vlog: 27. 9. 2019.  
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
Občina Železniki (Valerija Štibelj, tel. 04 500 00 23) ali 
www.zelezniki.si. 
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Javni razpis za kreditiranje malega gospodarstva 
in dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, 
Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka, je odprt nov javni razpis za 
dolgoročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo 
podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že 
omenjenih občin. 
 
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa 
dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 
mesečni EURIBOR in 2,00 %. Pridobite jih lahko za 
nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup 
opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem 
pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni 
financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do 
vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje do 1 – ega leta 
pridobite po obrestni meri 2,00 %, nominalno. 
 
Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, tel. št. 
04 50 60 220. 
 
Vavčerski pozivi 
 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 26.7.2019 v Uradnem 
listu RS, 47/2019 objavil: 
1. Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za 

udeležbo v gospodarskih delegacijah, ki se 
nanašajo na 10. točko Javnega poziva, in sicer 
minimalna višina subvencije po novem znaša 300,00 
EUR, maximalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 
Prav tako se lahko stroški uveljavljajo za dva 
udeleženca, in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika 
ali zaposlenega v podjetju. 

2. Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za 
udeležbo na mednarodnih forumih pa se nanašajo 

na 10. točko Javnega poziva, in sicer minimalna višina 
subvencije po novem znaša 300,00 EUR, maximalna 
višina subvencije pa 3.000,00 EUR. 

Čistopisa obeh sprememb javnih pozivov najdete na spletni 
strani SPSa, v okviru posameznega javnega poziva. 
 
Hkrati pa SPS začasno zapira dva vavčerska javna poziva, 
ki se nanašata na področje digitalizacije, in sicer Vavčer za 
digitalne kompetence in Vavčer za digitalni 
marketing. Oba javna poziva sta bila objavljena v  Ur. l. RS, 
št. 22/2019 dne 05.04.2019, zaprta pa bosta zgolj 
začasno. 
 
 
Mednarodno poslovno srečanje v okviru 52. MOS 
 
OZS s partnerji Advantage Austria Ljubljana in mrežo zbornic 
New Alpe Adria ter Enterprise Europe Network, organizira v 
okviru 52. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju 
tradicionalno Mednarodno poslovno srečanje: 
"Uspešno v Sloveniji", ki bo potekalo v četrtek, 12. 9. 
2019, s pričetkom ob 10. uri v Modri dvorani celjskega 
sejmišča. 
 
Dogodek je namenjen podjetjem, ki delujejo na področju 
gradbeništva, elektro industrije, elektronike, 
avtomatizacije in merilne tehnike, raziskav, razvoja, 
prenosa tehnologij, strojev za obdelavo in 
oblikovanje kovin in orodij, kovinske industrije, 
obnovljivih virov energije, lesne industrije, plastike 
in logistike ter transporta. 
Mednarodno poslovno srečanje ponuja priložnost malim in 
srednje velikim podjetjem za promocijo podjetja, 
povezovanje, mreženje, pridobitev novih poslov, možnost 
novih poslovnih priložnosti, izmenjavo izkušenj in razvijanje 
idej o novih projektih ter navezovanje stikov za izvedbo le-
teh s tujimi podjetji iz regije Alpe Adria.  
 
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je obvezna 
predhodna prijava do 9. 9. 2019 na spletni strani: 
https://successful-in-slovenia.b2match.io/ 

 
 

 
 
Brezplačne vstopnice za prvi dan MOS 2019 
 
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, 10. septembra 2019.  
 
Brezplačne vstopnice člani dobite v pisarni naše zbornice v 
Škofji Loki v času uradnih ur. 

 

 
 
NA MOS-U V VESOLJE  (Celje, 10. – 15. 9. 2019) (vir: Celjski sejem)
 
MOS v letu 2019 strumno koraka naprej in letos prinaša še bogatejšo ponudbo. Največji sejem v regiji, ki se bo odvijal od 10. 
do 15. septembra v Celju, ostaja zvest lanski segmentaciji na pet ključnih področij: MOS Dom, MOS Turizem, MOS 
Tehnika, MOS B2B in MOS Plus. Širok spekter različnih področij  je največja prednost obiska sejma, saj omogoča hitro in 
enostavno informiranje o vsem, kar potrebujete.  
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Celjsko sejmišče septembra na svoje razstavne prostore privabi več kot 800 neposrednih in 1.500 posrednih razstavljavcev ter 
skupno več kot 100.000 obiskovalcev. Je pa MOS tudi stičišče znanosti, različnih obrti, tehnologije, gospodarstva, inovacij in na 
drugi strani vsakdanjih praktičnih izdelkov. 
 
Znanstvena in gospodarska sfera z roko v roki 
V okviru projekta »Stičišče znanosti in gospodarstva« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bodo na MOS-u predstavile 
glavne raziskovalne inštitucije v Sloveniji. Potencial in proces ustvarjanja inovacij prevečkrat ostajata za štirimi stenami, zato bodo 
inštitucije svoje delo predstavile širši javnosti. Na ogled bodo vrhunske tehnologije s področij mehatronike, avtomatike, robotike, 
energetike, bionike, nanotehnologije, vesoljske tehnologije in še mnogih drugih, potekala pa bo tudi predstavitev novodobnih 
poklicev, izobraževalnih programov, sodobnih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij in sodobnih tehnologij. 
Letošnje dogajanje pa bo še posebej popestrila predstavitev prvega slovenskega satelita Trisat, ki so ga razvili člani 
laboratorija za informacijske sisteme Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru in raziskovalci 
podjetja SkyLabs d.o.o. Satelit bo predvidoma 9. septembra ponesla raketa iz Francoske Gvajane. 
 
Vse od plastike do kovine na enem mestu 
Člani Sekcije kovinarjev in plastičarjev bodo predstavili široko paleto svojih izdelkov in ostale ponudbe. Predstavitev izdelkov, 
storitev, kakor tudi poslanstva sekcije kovinarjev in plastičarjev nasploh, bo združena na enem mestu, kjer se bo vsebinsko 
dopolnjevala in obiskovalcem ponudila kar največ informacij o produktih in storitvah obeh dejavnosti. 
Razstavljalo bo več kot 25 razstavljavcev, kjer bodo obiskovalci sejma na razstavnem prostoru lahko prejeli informacije o zobnikih, 
gredeh, rezkanjem, struženjem, panelih, reduktorjih, strojegradnji, zobnikih, dvižnih pripomočkih, bremenskih vrveh, verigah, 
izdelavi  (ne)kovinskih predmetov, vzmeti, vzmetnih izdelkov in izdelkov iz žice ter pločevine, o razvoju in proizvodnji plastičnih 
izdelkov ter še in še. 
 
V ospredju  kamping in karavaning 
Svoboda, neodvisnost, spontanost in duh avanture so tiste lastnosti, ki so poskrbele, da je priljubljenost kampinga in karavaninga 
v zadnjih letih močno narastla. Za tovrsten način potovanja se odločajo starejši, ki se podajajo na odkrivanje mirnejših kotičkov, 
prav tako pa tudi mlajši, ki hrepenijo po svežih izkustvih. Kaj je tisto pravo za vas, boste lahko spoznali od 10. do 15. septembra 
na MOS-u, ki bo postregel s široko ponudbo avtodomov, počitniških prikolic, šotorskih prikolic, šotorske opreme (tende, baldahini, 
ponjave, cerade, kamp pohištvo, kamp kuhinje …), snemljivih bivalnikov in nadgradenj, mobilnih hišk, supov, koles … Tisti, ki se 
odločajo za nakup prikolice, se bodo lahko preizkusili na poligonu za manevriranje, omogočena bo vožnja s počitniškimi vozili po 
ulicah Celja, drugi bodo lahko stopili po nasvet do MOSovih svetovalnic. Letos prvič pa bodo svoje jeklene domove na kolesih 
lahko na sejem pripeljale fizične osebe in jim poiskale nove lastnike.  
 
Gradnja in obnova doma 
Zbiranje informacij o gradbenih in stanovanjskih rešitvah, ki na tržišču obstajajo, je dolgotrajen proces. Drastično ga lahko 
skrajšate z obiskom sejma, ki ponuja gradbene in stanovanjske rešitve. To je odlična priložnost za vse, ki se podobnih projektov 
lotevajo v prihodnosti. Ogledali si boste lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, pohištvo in notranjo opremo, senčila, 
stavbno pohištvo, talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, štedilnike, dimniške sisteme, keramiko, ogrevalno 
tehniko, prezračevanje, senzorno tehniko, vse za streho, tlakovce, gradbeni material in tudi opremo za vrt. Z zaupanja vrednimi 
proizvajalci gradbenih materialov se na sejmu lahko dogovorite za dobre cene, hkrati pa njihovo ponudbo na licu mesta tudi 
primerjate. Na sejmu enostavno pridobiš informacije, zbereš ponudbe, spoznaš okolju prijazne materiale in se hitro odločiš, kaj ti 
ustreza. 
 
Za profesionalce in domače mojstre 
MOS Tehnika obiskovalcem ponuja pester program opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre, kot za profesionalce. Je 
svet strojev, robotov, mehanizacije, profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Prav tako je svet tehnologov, razvojnikov, 
vzdrževalcev, programerjev, obrtnikov, poznavalcev tehničnih strok in ljubiteljskih mehanikov. Tudi letos bo razstavni program 
kategorije opreme in materialov za obrt in industrijo nadgrajen in bogat z novostmi. 
Obiskovalci boste lahko v dvoranah K in C1 uživali ob največji ponudbi ročnega orodja blagovne znamke Milwauakee, ročnega 
profesionalnega orodja Bosch in Bosch orodja za domače mojstre, ročnega električnega orodja, varilnih miz, brusno rezalnih 
strojev, kompresorjev Aerfast, orodja Senco, bremenskih verig, dvižne opreme, merilnih naprav, letev, tehtnic, sevnih objemalk, 
osebne varovalne opreme, industrijskih čistilnih strojev in sesalnikov, visokotlačnih čistilcev, 3D tiskalnikov, embalaže, strojev za 
obdelavo lesa in še in še. 
 
Poslovne storitve in priložnosti 
Poslovno-sejemski, konferenčni in mrežni dogodek je namenjen predvsem lastnikom in vodstvu malih in srednje velikih podjetij 
in novoustanovljenim podjetjem. Združuje in izobražuje podjetnike, pripomore k pridobivanju novih strank in vzpostavljanju 
poslovnih kontaktov tudi na tujih trgih, s čimer lahko bistveno skrajša čas za izvažanje izdelkov ali storitev na tuje trge. 
 
Sejemska nostalgija 
Razdelane kategorije ponudbe bo zaokrožila, kot se za sejem s tradicijo spodobi, ponudba izdelkov široke potrošnje po ugodnih 
cenah. Kategorija MOS Plus ohranja delček tistega, česar smo bili včasih na sejmih vajeni in nas po tihem še vedno navdušuje. 
Tako boste lahko našli gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfenkcijo, 
kolesa, prehrano in še marsikaj po ugodnih sejemskih cenah. Čarobni kraj, kjer se lahko pripravite na prijetna presenečenja. 
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Delovna razmerja: ZAKAJ JE DOBRO POZNATI STATUS MANJŠEGA 
DELODAJALCA?  
(avtor: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec OZS)

 
Odgovor je načeloma zelo 
enostaven. Dejstvo je 
namreč, da lahko 

delodajalec, ki ima tak status, lažje uveljavi določene 
postopkovne in vsebinske delovnopravne ugodnosti, 
kot tudi v tem, da se v največji možni meri izogne 
nepotrebnim zapletom pa tudi visokim globam, ki so 
marsikdaj zgolj posledica delodajalčeve nevednosti. 
 
Status manjšega delodajalca je zakonsko opredeljen, in sicer 
iz 3. odst. 5. člena Zakona o delovnih razmerjih oz. ZDR-1 
izhaja, da je manjši delodajalec tisti delodajalec, ki 
zaposluje 10 ali manj delavcev. 
 
Statusna organiziranost ni pomembna, ampak zgolj 
število zaposlenih, kar pomeni, da ima lahko tak status 
bodisi delodajalec, ki posluje kot s.p. ali d.o.o. ali morda celo 
kot delniška družba (d. d.) ali v katerikoli drugi pravni osebi, 
kot jih pozna Zakon o gospodarskih družbah. 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest ni obvezen 
Tako npr. manjši delodajalec ni dolžan (2. odst. 22. člena 
ZDR-1) s splošnim aktom (običajno se imenuje pravilnik, ni 
pa to nujno) določiti pogojev za opravljanje dela na 
posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela kot 
to velja za vse ostale delodajalce, pri čemer kaže omeniti, da 
spregled tovrstne obveznosti delodajalca lahko kar precej 
stane, saj je predvidena globa v višini 750 do 2000 evrov, 
odgovorni osebi pa grozi globa v višini 100 do 800 evrov. 
Seveda ni nič narobe, če kljub zakonski oprostitvi tak akt 
sprejme tudi manjši delodajalec. Praktično to pomeni, da gre 
za akt delodajalca o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest, torej za akt v katerem se določijo 
sistemizirana delovna mesta in pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kandidati za zasedbo teh delovnih mest. Tak akt 
v precejšnji meri pomaga tudi pri izdelavi izjave o varnosti z 
oceno tveganja, ki pa jo mora imeti tudi manjši delodajalec. 
 
Izposojanje delavcev pri agencijah za posredovanje 
delovne sile 
Za manjšega delodajalca – uporabnika najete delovne sile se 
ne uporablja omejitev izposojenih delavcev glede na 
število zaposlenih kot to velja za ostale delodajalce. Po 3. 
odst. 59. člena ZDR-1 namreč  število napotenih delavcev pri 
uporabniku ne sme presegati 25 odstotkov števila zaposlenih 
delavcev pri uporabniku, razen če ni s kolektivno pogodbo 
na ravni dejavnosti določeno drugače. V to omejitev se ne 
vštevajo delavci, ki so pri delodajalcu za zagotavljanje dela 
zaposleni za nedoločen čas.  
 
Dodatne možnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas 

V 1. odst. 54. člena ZDR-1 je taksativno naštetih 15 
primerov, ki delodajalce opravičujejo za sklepanje 
pogodb o zaposlitvi za določen čas. V drugem odst. tega 
istega člena pa je določeno, da se s kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti lahko določi, da manjši delodajalec lahko 
sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na 
omejitve iz prejšnjega odstavka. Takšna zakonska določba je 
sicer povzročila kar precej nelagodja med socialnimi 
partnerji, toda tej zakonski dovolilnici se je sledilo tudi v KP 
za obrt in podjetništvo, ki je omogočila sklepanje pogodb za 
določen čas še v dodatnih petih primerih. 
 
Krajši odpovedni rok za zaposlene z več kot 25 leti 
delovne dobe pri delodajalcu 
ZDR-1 v 3. odst. 94. člena določa med drugim tudi to, da v 
primeru odpovedi delavcu, ki je pri delodajalcu, ki podaja 
odpoved, zaposlen več kot 25 let, traja odpovedni rok 80 dni, 
če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen 
drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni. V KP 
za obrt in podjetništvo je na podlagi te zakonske 
»dovolilnice« določeno, da če redno odpoveduje 
pogodbo o zaposlitvi manjši delodajalec, je 
odpovedni rok 60 dni tudi za delavce, ki imajo več kot 
25 let zaposlitve pri delodajalcu. 
 
Nižje globe 
V vseh treh členih ZDR-1, ki opredeljujejo delovnopravne 
kršitve delodajalcev, so predpisane globe za manjše 
delodajalce občutno nižje kot to velja za ostale 
delodajalce, čeprav je seveda vsaka globa previsoka, še 
posebej, če je kršitev posledica delodajalčeve nevednosti, ki 
se vse prepogoste ne zavedajo dovolj dobro načela, da 
nepoznavanje prava škoduje oz. večkrat slišano »ignorantio 
iuris nocet«.  
 
Ni pa takšno razlikovanje pri višini glob med manjšimi in 
ostalimi delodajalci predvideno v vseh predpisih, čeprav se 
na OZS v vseh pogajanjih trudimo po najboljših močeh 
izpostaviti, da morajo sankcije biti med drugim tudi 
sorazmerne ekonomski moči kršitelja.  
 
Tako npr. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno kot tudi Zakon o urejanju trga dela pri zagroženih 
globah ne ločita le-teh glede na velikost delodajalca.  
 
Čeprav se kaže vsaj do neke mere strinjati tudi s kontra 
razlago, da je za tistega, ki je bil prikrajšan pri kakšni svoji 
pravici nepomembno kakšen status ima kršitelj delodajalec, 
pa zagotovo moramo vztrajati tudi na tem, da naj imajo 
sankcije vsaj pri prvih kršiteljih tudi opominjevalen in vzgojen 
pomen, ne pa da vodijo v skrajnem primeru celo v propad 
podjetja.

 
OSTANITE OBVEŠČENI!  

Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 

• na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si,  

• na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.35 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip, 

• na družabnih omrežjih: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka  
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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 s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 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 1,00%, 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 
50,00 EUR enkratno 80,00  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. 
 
NAJVEČ PRIPOMB NA PREDLAGANE SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI KAPITALA (vir: STA) 

 
Potem ko se je iztekla javna obravnava predlaganih davčnih 
sprememb, katerih glavni cilj je razbremenitev stroškov dela, 
zdaj na finančnem ministrstvu pregledujejo prispele pripombe. 
Utemeljene bodo ustrezno upoštevali, a končni predlogi morajo 
biti javnofinančno vzdržni, pravijo. Največ pripomb so dobili 
glede obdavčitve dohodkov iz kapitala. 
Predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov 
pravnih oseb, o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov ter o davčnem postopku so bili v javni 
obravnavi od 21. junija do 1. avgusta. Na ministrstvu za 
finance so jih pripravili s ciljem razbremenitve stroškov dela, 
izpad prihodkov pa se bo deloma nadomestil z višjo 
obdavčitvijo kapitala. 
Med drugim gre za prejete predloge glede lestvice za 
odmero dohodnine, splošne olajšave, olajšave za 
študentsko delo in sistem namenitve dela dohodnine za 
donacije, največ pripomb pa so prejeli v povezavi z 
dohodkom iz kapitala, so povedali. 
Kapital bo po tem predlogu obdavčen bolj. Stopnja dohodnine 
od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in 
dobičkov iz kapitala, se bo zvišala s 25 na 27,5 odstotka. 
Enako velja glede stopnje dohodnine od dohodkov iz oddajanja 
premoženja v najem, kjer se bo z 10 na 15 odstotkov zvišal tudi 
odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju 
davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. 
Glede kapitalskih dobičkov se sicer ohranja veljavna 
ureditev, po kateri se z daljšim lastništvom vrednostnega papirja 
stopnja obdavčitve znižuje, vendar pa bo to zniževanje šlo 
nekoliko počasneje kot doslej. 
Poglavitna predlagana novost v zakonu o dohodnini je sicer 
zvišanje mej vseh petih davčnih razredov, v dveh pa se 
spreminjajo tudi stopnje davka, in sicer se v drugem in tretjem 
dohodninskem razredu obdavčitev znižuje s 27 na 26 odstotkov 
oz. s 34 na 32 odstotkov. Splošna olajšava, ki jo lahko 
uveljavljajo vsi zavezanci, se bo ob tem zvišala s 
3302,70 na 3500 evrov. 
Novela zakona o dohodnini poleg tega prinaša novosti tudi za 
samostojne podjetnike. Znižanje davčne osnove za tiste, ki 

v tekočem davčnem obdobju ne izkazujejo davčne izgube, bo 
namreč po novem omejeno. 
Na predlog novele zakona o davku od dobička od odsvojitve 
izvedenih finančnih instrumentov, kjer se stopnja davka 
tako kot pri kapitalskih dobičkih zvišuje s 25 na 27,5 odstotka, 
so na ministrstvu prejeli 22 odzivov. Pripombe se pretežno 
nanašajo na spremembo upoštevanja normiranih stroškov pri 
ugotavljanju vrednosti izvedenih finančnih instrumentov ob 
pridobitvi in odsvojitvi v okviru ugotavljanja doseženega dobička 
ter glede stopnje obdavčitve. 
Predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
med drugim prinaša zvišanje stopnje davka od dohodkov 
pravnih oseb na 20 odstotkov, uvedbo minimalne 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih 
odstotkov ter omejitev zmanjšanja davčne osnove. V 
zvezi s tem predlogom so na ministrstvu povedali, da so prejeli 
skupno 14 odzivov, večinoma pa se nanašajo na določanje 
širšega okvira politike obdavčitve pravnih oseb. 
Predlagatelji si med drugim želijo ohranitev davčnih ukrepov za 
spodbujanje investiranja, širitev obstoječih in uveljavitev novih 
davčnih olajšav ter previdnost pri povečevanju davčnih 
obremenitev poslovnih subjektov. Pripombe pa se nanašajo tudi 
na vsebine, ki niso predmet predloga novele, denimo v povezavi 
s pravili proti praksam izogibanja davkom ter računovodskimi 
pravili. 
Osem odzivov so prejeli tudi na predlog novele zakona o 
davčnem postopku, ki prinaša postopkovne rešitve, 
potrebne zaradi sprememb in dopolnitev sistema obdavčitve 
dohodkov, kot ga določata predloga novel zakona o dohodnini 
ter o davku od dohodkov pravnih oseb, kot tudi zaradi razvoja 
mednarodnih davčnih pravil. 
Zdaj bodo na ministrstvu vse prejete pripombe in predloge 
proučili ter utemeljene ustrezno upoštevali. Najpozneje v 
začetku jeseni bodo z njimi seznanili tudi socialne in 
koalicijske partnerje ter na podlagi usklajevanj z njimi 
pripravili končne predloge novel zakonov. Ti bodo morali 
biti javnofinančno vzdržni, so poudarili.  
DZ naj bi spremembe potrdil še letos, njihova uveljavitev pa je 
predvidena 1. januarja 2020. 
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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 1.3.2019 dalje znaša 941,67 EUR.  Minimalna plača za zaposlene od 1. 1. 2019 dalje znaša: 886,63 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 35,05 EUR  (sprememba velja s 1.4.2019!) 

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: 35,53 EUR  (sprememba velja s 1.1.2019!) 
 

 
 

 

 
 

 

60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JULIJ 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca1.681,55

85 % PP** 3,5 PP***

1.429,32 5.885,43

1.681,55

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 221,54 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 126,49 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 348,03 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 90,90 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 93,76 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,58 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 192,24 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,43 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,86 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,00 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,86 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,86 11,77

Skupaj drugi prisp. 5,72 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 545,99 2.248,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - JULIJ 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

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 100 izvodov; dodatna distribucija preko e-pošte: poslano na 700 e-naslovov 


