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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 

 
 
Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE (14.-16.10.2019) 
 
Na pobudo članov Sekcije gostincev, OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira novo strokovno 
ekskurzijo – spoznavali bomo turistični in kulinarični utrip Toskane. Strokovna ekskurzija je namenjena vsem članom 
zbornice, ne glede na sekcijo. 
 
PROGRAM: 
1. dan: ponedeljek, 14. oktobra: ŠKOFJA LOKA – FIRENCE  
Odhod iz Škofje Loke v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči po Italiji do Firenc, kamor bomo prispeli 
v dopoldanskem času. Sledi kratka vožnja s tramvajem v center mesta in ogled glavnih znamenitosti prestolnice Toskane 
in evropske umetnosti. Ogledali si bomo stolnico, krstilnico, Giottov zvonik, se sprehodili do trga Signoria, kjer bomo 
občudovali mogočen kip Davida in pot nadaljevali preko reke Arno in čudovitega Ponte Vecchio (Stari most). Prosti čas za 
ogled  pokrite tržnice, kjer se boste lahko okrepčali z lokalnimi dobrotami. Pot bomo nadaljevali proti toskanskem podeželju, 
kjer bomo na lokalnem kmečkem turizmu večerjali toskanske dobrote. Sledi vožnja v hotel, namestitev in nočitev.  
2. dan: torek, 15. oktober: SIENA – SAN GIMIGNANO 
Po zajtrku se bomo odpravili do srednjeveškega mesta Siena, skritega za ohranjenim in obnovljenim mestnim obzidjem. Na 
sprehodu skozi mesto si bomo ogledali enega izmed najlepših srednjeveških trgov v Evropi Piazza del Campo (trg 2x letno 

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 Srečanje Kluba mladih podjetnikov

25.09.2019 Jesenski izlet Sekcije upokojenih obrtnikov

28.09.2019 Seminar za frizerje: BARVANJE LAS

15.10.2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva 

14.-16.10.2019 Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE

23.10.2019 Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA

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
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uporabijo za konjsko dirko Palio) z mogočnim stolpom Torre del Mangia (88 m). Ogledali si bomo še stolnico in krstilnico, 
Palazzo Publico s čudovitimi freskami ter se sprehodili še do Piazza del Duomo z gotsko katedralo. Sledila bo pokušina vina 
Chianti in ekstra deviškega olivnega olja. Nato bomo pot nadaljevali do slikovitega mesteca San Gimignano, ki slovi po 
številnih stolpih starih plemiških hiš. Čeprav se jih je do danes ohranila le še slaba petina, se je mesta zaradi njih oprijel naziv 
srednjeveški Manhattan. Sprehodili se bomo po živahni, s trgovinicami posejani ulici do trga Piazza della Cisterna. Po ogledu 
bomo obiskali farmo žafranov, kjer nam bodo predstavili zanimivosti o tej zgodovinski rastlini/začimbi in nam postregli z 
njihovimi produkti iz žafrana. Sledi večerja na lokalnem agriturizmu. Povratek v hotel, nočitev. 
3. dan: sreda, 16. oktober: PISA – LUCCA – ŠKOFJA LOKA 
Po zajtrku se bomo odpravili na povratno pot proti Sloveniji. Prvi postanek bomo imeli v enem najlepših toskanskih mest, Pisi. 
Postanek bomo namenili ogledu znamenitih spomenikov  na trgu Piazza del Duomo, ki ga imenujejo tudi trg čudes s poševnim 
stolpom. Zunanji ogled trga in katedrale, poševnega stolpa in krstilnice. Pot bomo nadaljevali do čudovitega obzidnega  
srednjeveškega mesta Lucca. Sprehodili se bomo skozi starinsko mrežo ulic in si ogledali cerkve San Michele in Foro, Duomo 
di San Martino ter občudovali ostale palače. Sledi še kratka pokušina vin, piškotkov cantucci in vina Vinsanto. Povratek 
proti domu, kamor bomo prispeli okrog 23.00 ure. 
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce: 
št. plačanih potnikov v avtobusu  40 35 30 
cena na osebo v EUR 355,00 374,00 395,00 

 
Sekcija gostincev svojim članom, ki imajo poravnano članarino, udeležbo sofinancira v višini 50 
EUR/obratovalnico!  
 
Cena vključuje:  
- prigrizek (sendvič) in pijača ob odhodu;  
- prevoz s turističnim avtobusom, odhod iz Škofje Loke;  
- 2x namestitev v dvoposteljnih sobah s kopalnico v hotelu 3*, nočitev z zajtrkom;  
- 2x večerjo na lokalnem agriturizmu (pijača za doplačilo);  
- 2x vozovnico za tramvaj v center Firenc;  
- pokušino vina Chianti, ekstra deviškega olivnega olja in sira peccorino, ogled farme žafranov s pokušino njihovih produktov, 

pokušino vin, piškotkov Cantucci in vina Vinsanto;  
- vstopne takse v Sieno, San Gimignano, Lucco, Piso; 
- cestne pristojbine in parkirnine, turistično takso; 
- vodenje z licenciranim vodnikom pri GZS, organizacijo in ddv.  

 
Možna doplačila: 
- odstopnina: 7,60 EUR/osebo; 
- doplačilo za enoposteljno sobo 40,00  €/osebo za dve nočitvi; 
- ogled stolpa in krstilnice v Pisi 40,00 € /osebo. 
 
Način plačila: 
- akontacija 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika na osnovi izstavljenega računa najmanj 14 dni pred odhodom.  
 
Rok za prijavo: 28. junij 2019 oz. do zasedbe prostih mest. Prednost pri prijavi imajo člani Sekcije gostincev. 
 
Prijave: Prijavnico objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, izpolnjeno pošljite na naš naslov po navadni ali e-pošti na 
ooz.sk.loka@siol.net 
 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200, e-pošta ooz.sk.loka@siol.net   
 
 
JAVNI RAZPISI 
 
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. Sredstva se 
razpisujejo za naslednje 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, 
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- 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. september 2019.  
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
Občina Železniki (Valerija Štibelj, tel. 04 500 00 23) ali 
spletna stran občine (www.zelezniki.si) od 14. junija 2019 
dalje. 
 
Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v OBČINI ŠKOFJA LOKA za leto 2019 
 
Občina Škofja Loka razpisuje nepovratna finančna sredstva 
za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih 
prostorov v na ožjem zaščitenem območju starega 
mestnega jedra v občini Škofja Loka za leto 2019 v 
okvirni višini do 23.000 EUR po shemi državnih pomoči,  
Rok za oddajo vlog: 2. julij 2019. 
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
Občina Škofja Loka (Irena Studen, tel. 04 51 12 313) na 
spletna stran občine (https://skofjaloka.si).  
 
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD POVEČUJE 
SPODBUDE PODJETJEM 
 
Slovenski podjetniški sklad uvaja nove produkte, tudi v 
sodelovanju s Skladom skladov, in spreminja obstoječe. 
Zaradi sprememb bo podjetjem na voljo več finančnih 
sredstev, sklad bo tako po načrtu letos za spodbude malim 
in srednje velikim podjetjem namenil 127 milijonov evrov. To 
je 39 odstotkov več od predhodnega načrta. 
Sklad je novosti predvidel v spremembah poslovnega in 
finančnega načrta sklada za letos, ki ga je potrdila vlada oz. 
vladni odbor za gospodarstvo. Na podlagi teh sprememb se 
bodo za 39 odstotkov povečala osnovno načrtovana 
ponujena finančna sredstva za mala in srednje velika 
podjetja, poleg tega bo podjetjem na voljo tudi podpora v 
obliki okrepljenih dolgoročnih vsebinskih programov. 
Tako bo sklad skupno s finančnimi spodbudami in 
spodbudami malih vrednosti letos podprl približno 2000 
podjetij oz. bo izdal več kot 2500 spodbud (lani 1049) 
v skupnem znesku okoli 127 milijonov evrov (lani 97,3 
milijona evrov spodbud). 
Slovenski podjetniški sklad uvaja novo linijo 
mikrokreditov za mikro in mala podjetja v sodelovanju s 
Skladom skladov, posebne spodbude za digitalno 
transformacijo malih in srednje velikih podjetij ter 
semenski kapital v sodelovanju s Skladom skladov. 
S spremembami obstoječih produktov bo medtem povečal 
kvote za garancije za zavarovanje bančnih kreditov, 
modificiral izvedbo mikrokreditov za podjetja na 
problemskih območjih in obmejnih problemskih 
območjih ter povečal spodbude za razvoj lesarstva na 
področju polproizvodov. 
Spremembe finančnega načrta za letos se poleg uvedbe 
novih in spremembe obstoječih produktov nanašajo tudi na 
dodatne aktivnosti sklada na področju strateških 
partnerstev in pomoči podjetjem pri 
internacionalizaciji ter kadrovski načrt. Zaradi uvajanja 

novih produktov oz. potrjenih projektov, ki zagotavljajo tudi 
vire za to financiranje, bodo namreč rabili dodatni kader. 
 
PRILOŽNOSTI V VAVČERSKEM SISTEMU 
 
Osnovni namen vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema 
dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno 
poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, 
s pomočjo katerih krepijo svojo konkurenčnost in 
kompetence. Gre za nov program spodbud, ki so na hiter in 
enostaven način dostopna skozi vse leto, kajti rokov prijave 
ni. Vsi vavčerji so odprti do 31. marca 2023 oz. do 
porabe razpoložljivih sredstev. 
V letošnjem letu je Slovenski podjetniški sklad objavil 11 
vavčerskih pozivov, in sicer: 
- Vavčer za certifikate kakovosti 
- Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 
- Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 
- Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
- Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 
- Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 

gospodarstva na sejmih v tujini 
- Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 
- Vavčer za pripravo digitalne strategije 
- Vavčer za digitalni marketing 
- Vavčer za kibernetsko varnost in 
- Vavčer za statusno preoblikovanje družb. 
 
Podjetja (MSP) lahko preko vavčerjev pridobijo nepovratna 
sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za 
različne vsebine, in sicer od 500 do največ 9999 EUR za 
posamezni vavčer, s tem, da letni znesek na posameznega 
upravičenca ne sme presegati 30.000 EUR. 
Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi 
 
PLAČILO ŠOLNIN ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v 
vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih 
odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje 
zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja 
v sodobni družbi. 
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 
4.512.588,05 EUR. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene 
izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v 
Republiki Sloveniji: 
a) programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b) programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c) programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega 

izobraževanja (SSI), 
d) programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e) programi gimnazije in opravljanja splošne mature, 
f) maturitetni tečaj, 
g) poklicni tečaji (PT), 
h) mojstrski izpiti, 
i) delovodski in poslovodski izpiti.  
 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki: 
- ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino 

na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo 
poklicno izobrazbo ali manj; 

- ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni 
program (do 30. 9. 2022);  
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- so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022: za 
programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 
2021/2022, za programe od h. do i. razpisane za 
obdobje od 2014 do 30. 9. 2022. 

 
Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti 
posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega 
uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno 
največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v 
program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več 
kot 45 let. 
 
RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE 
 
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se 
izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra 
glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 
15. 6. do 20. 9. 2019.  
 
Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič 
vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter 
izpolnjevati druge razpisne pogoje. 
 
Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR. Izplačilo 
štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.  
Vloga bo dostopna v juniju 2019. 
 
Priloge k podpisani vlogi: 

• v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev 
štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 
2019/2020 in 

• fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 
2018/2019; če vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni 
zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti 
fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki 
ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o 
statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS 
(npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši 
čas«). 

 
Izbirni postopek oz. merila za izbor: 
- višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne 

šole/nižje poklicne šole,  
- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem 

razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v 
zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja. 

 
Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik 
operater, izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, 
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, 
elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, 
mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne 
gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar, steklar. 
Več na: www.sklad-kadri.si 

 
 
Problematika SOP – izjava za razrešitev članov Skupščine SOP  
 
Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki so ga ustanovili obrtniki leta 1956, je sporočil, da nima dovolj sredstev, da bi več tisoč 
upokojencem izplačal obljubljene poklicne pokojnine. Skupščina SOP je sprejela predlog za znižanje poklicnih pokojnin za 30,4 
odstotka, kar je za obrtnike in podjetnike nesprejemljivo.  
 
Ker so številni člani SOP tudi člani ali bivši člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), jim OZS kot zastopniška institucija 
nudi pomoč pri zasledovanju njihovih interesov.  
 
Na podlagi iniciative članov SOP je Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (UO OZS) na svoji seji 28. 5. 2019 sprejel 
sklep o zbiranju podpisov za razrešitev članov Skupščine SOP, ki so izglasovali znižanje poklicnih pokojnin za 30,4 odstotka.  
 
Zbiranje podpisov v zvezi z iniciativo članov SOP bo potekalo na krovni organizaciji v Ljubljani ter na sedežu 62 
območnih obrtno-podjetniških zbornic po Sloveniji, in sicer od 31. maja  do 28. junija 2019. 
Vsi interesenti, ki želite izjavo podpisati, jo lahko dobite pri strokovni službi OOZ Škofja Loka. 
 

AKTUALNO
 
Podjetja, ste že vpisali svoje 
lastništvo v register? 
 
Podjetja morajo po Zakonu o 
preprečevanju pranja denarja in 

financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem 
lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). FURS sporoča, 
da boste (v kolikor tega še niste storili), do sredine junija 
prejeli poziv v eDavkih. 
 
Finančna uprava RS začenja z akcijo opozarjanja podjetij, da 
vpišejo svoje dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov 
(RDL), ki ga vodi AJPES. Ugotavljajo namreč, da številni 
subjekti še niso opravili vpisa dejanskih lastnikov v RDL. 
Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, bo FURS kot 
nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to 

storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko 
opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES: 
www.ajpes.si/eRDL/Vpis. 
 
Prvi sklop pozivov je bil podjetjem v eDavke vročen že 28. 
maja 2019, nato bodo pozivi sledili še do konca junija. 
Podjetja, ki bodo dolžnost vpisa opravila v roku, ne bodo 
sankcionirana, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v 
Register dejanskih lastnikov lahko sankcionira z globo od 
6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 
2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 
Pomembno! Preverite še, če imate urejeno 
eVročanje! 
Podjetja bodo pozive dobila vročene preko eVročanja v 
eDavke, zato preverite tudi, ali imate ustrezno urejeno 
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eVročanje, sicer poziva ne boste mogli prevzeti. Več 
informacij o eVročanju najdete na spletni strani FURS. 
 
Izplačilo regresa za letni dopust 2019 
 
Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno 
razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno 
osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za 
plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 
100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji. Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za 
leto 2019. 
 
Po Zakonu o delovnih razmerjih mora biti regres izplačan 
do 1. julija, podaljšan rok do 1. novembra velja le za 
podjetja v težavah (regres se lahko izplača v več delih, 
vendar mora biti zadnji del izplačan najkasneje do 
predpisanih rokov). 
 
Kaj pa, če je letošnji regres že bil izplačan pred 
uveljavitvijo spremenjenih zakonov? 
Podjetja, ki so letošnji regres že izplačala, bodo znesek 
preplačane dohodnine in prispevkov dobila povrnjen. FURS 
bo preplačane zneske vračal po uradni dolžnosti. Do 30. 
junija naj bi izdali odločbe o vračilu dajatev, vračila pa se 
bodo izvedla v roku 30 dni od vročitve odločbe in ob pogoju, 
da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti. 
Zneski naj bi bili torej v večini primerov nakazani do konca 
julija. Akontacije dohodnine in prispevki zaposlenega bodo 
vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa 
delodajalcu. 
 
Na račun sprejete razbremenitve regresa bo po ocenah 
pobrane kar 90 milijonov evrov dohodnine manj. Predvidoma 

pa bo vlada v naslednjem letu uvedla nove obremenitve 
kapitala. 
 

 
Vprašanje:  
Delodajalec ima zaposlenega 
delavca, ki na podlagi odločbe Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje dela krajši delovni čas. 
Kašen regres mu pripada? 

 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega imajo 
tudi delavci, ki v invalidskih postopkih pridobijo ustrezno 
kategorijo invalidnosti in s tem povezane delovne omejitve. 
 
Po določbi 67. člena ZDR-1, ima delavec, ki dela krajši 
delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, 
pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni 
delovni čas.  
 
Tak delavec ima pravico do plačila za delo po dejanski 
delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas 
celoten,  če z ZDR-1 ni drugače določeno. V konkretnem 
primeru pripada delavcu celoten regres. 
 
Odgovor je pripravila  Staša Pirkmaier, svetovalka - 
specialistka za delovno pravo in pravo socialne varnosti pri 
OZS (6.6.2019) 
 

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  
 

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. 
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FURS USLIŠAL POBUDO OZS ZA PLAČILO OBVEZNOSTI ZA SOCIALNO VARNOST  
Z ENIM E-RAČUNOM 

 
Kako zelo pomembno je učinkovito stanovsko povezovanje 
obrtnikov in podjetnikov pri prizadevanjih za bolj prijazno 
poslovno okolje, je OZS ponovno dokazala z zadnjim 
ukrepom Finančne uprave RS, ki je na pobudo OZS in 
njenega predloga, zapisanega v Zahtevah slovenske obrti in 
podjetništva, oblikovala možnost, da družbeniki in 
samozaposleni združijo vse svoje obveznosti za 
plačilo mesečnih prispevkov za socialno varnost in jih 
plačajo na podlagi le enega e-računa. Dosežek se 
morda na prvi pogled ne zdi velik, bo pa malim podjetjem 
vseeno prinesel prihranke in poenostavitev poslovanja, 
podobno, kot ga je pred leti na primer prinesla uvedba 
možnosti vodenja enostavnega knjigovodstva in vmes še 
mnoge druge pridobitve, ki jim je botrovala ravno OZS. 
 
Kaj torej prinaša poenostavitev plačil FURS? 
 
FURS z njo po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov 
za socialno varnost z enim plačilom, vendar na podlagi 
njihovega e-računa. Plačevanje obveznosti bo s tem bolj 
enostavno in hkrati tudi cenejše, saj bo namesto štirih, banki 
potrebno plačati le eno provizijo. Akontacijo dohodnine pa 
bo vseeno potrebno še vedno plačevati ločeno, saj ta 
obveznost v plačilo ne zapade hkrati. 
Zavezanci boste lahko vsak mesec na enem e-računu plačali 
vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, starševsko varstvo in za primer brezposelnosti. 
 
Kdo bo lahko plačeval z e-računom? 
 
FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal 
postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in 
samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo 
pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, na primer 
samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom in 
odvetnikom, torej tistim, so sami dolžni obračunavati 
prispevke za socialno varnost. Za obe kategoriji zavezancev 
davčni organ že sedaj sestavlja tudi predizpolnjene obračune 

prispevkov za socialno varnost in jih do 10. v mesecu odlaga 
v njihove nabiralnike na portalu eDavki. 
V prihodnje pa bo FURS tak način poravnave davčnih 
obveznosti zagotovili tudi vsem pravnim osebam, na spletni 
strani pa bodo objavili seznam obveznosti ki jih bo mogoče 
poravnati z e-računom. 
 
Kako poteka plačilo z e-računom? 
 
Poenostavitev je zagotovljena, ni pa obvezna, to pomeni, da 
boste zavezanci lahko še vedno uporabljali način plačevanja 
obveznosti, kot ste ga do sedaj in s plačilnimi nalogi plačevali 
vsako obveznost posebej ali pa boste na enem plačilnem 
nalogu združili tista plačila, ki se nanašajo na isto 
javnofinančno blagajno. 
Lahko pa se boste odločili za novo poenostavitev plačevanja, 
v tem primeru se boste moral pri svoji spletni banki prijaviti 
na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem 
e-računa šteje, da se zavezanec strinja s Splošnimi pogoji 
plačevanja obveznih dajatev z e-računom. To bo zavezanec 
storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja 
računa. 
FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev 
pripravil tako imenovani zbirni plačilni nalog, ki bo 
vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini 
dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu preko 
njegove banke v obliki e-računa v enotni standardizirani 
obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v PDF obliki. 
E-računi bodo torej poslani bankam, zavezanci pa boste do 
njih dostopali preko svoje spletne banke, kjer boste lahko že 
predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdili in s tem neposredno 
poravnali znesek obveznosti. 
 
S postopki registracije za prejemnika e-računa lahko v svojih 
bankah začnete takoj, FURS pa bo svoje prve e-račune izdal 
po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov 
prispevkov za socialno varnost za maj 2019. 
Dobrodošlo novost in poenostavitev velja izkoristiti in iti v 
korak s časom ter se registrirati tudi za poslovanje z e-računi. 

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
Strokovna ekskurzija Sekcije tekstilcev pri OZS 
(Milano, 21.-22.9.2019) 
Vabljeni na dvodnevno strokovno ekskurzijo oz. dvodnevni 
ogled sejma The One Milano - MIFUR MIPAP, Top End Prêt-
à-Porter Show, v Milanu, ki bo potekal v času od 21. do 22. 
septembra 2019. Gre za industrijski sejem mode in oblačil, 
usnja, usnjenih predmetov in čevljev. Več informacij najdete 
na naši spletni www.ooz-skofjaloka.si 
 
Izterjava na podlagi verodostojne listine  
Imate neplačane račune? Bi radi prišli do zasluženega 
plačila? Mi vam lahko pomagamo. Odločite se za izterjavo na 
podlagi izdanega računa. Zakaj bi na zaslužen denar čakali 
dlje, kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili ali pa na 
zasluženo plačilo čakali celo zaman. Tudi vi morate plačati 
prejete račune, davčne obveznosti… in jih težko, če vam vaši 
dolžniki ne plačajo vaših. Pri izterjavi neplačanih računov 

vam lahko pomagamo. Za vas opravimo administrativni del 
priprave predloga za e-izvršbo na podlagi verodostojne 
listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo 
oziroma vodi postopek do poplačila terjatve. Pokličite nas, 
splača se, gre za vaš denar. Stroške izvršbe in sodno takso 
vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal skupaj z glavnico 
in obrestmi. Cena za člane znaša 20 EUR za 3 račune in 5 
EUR za vsak nadaljnji račun. V zneskih je že vključen DDV. 
 
Nova spletna stran OZS 
Verjetno ste že videli, da ima OZS posodobljen spletni portal, 
ki je bolj moderen in organiziran na način, da uporabniki lažje 
dostopamo do želenih vsebin. Nekatere vsebine so 
razširjene, bogatejše, vse pa je bolj pregledno in prilagojeno 
tudi prikazovanju na mobilnih napravah. Novo zasnovo so 
oblikovali na OZS, tehnično izvedbo sta zagotovila Damjan 
Rems in Anže Rant. 
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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!) 
 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAJ 2019 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR 

  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.008,93 5.885,43 

1.681,55     

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 družbenikov (zav. podlaga 040) - MAJ 2019 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR 

  

Prehodni davčni podračun Referenca 

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 

 

 

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 
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