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NAJAVA DOGODKOV V ORGANIZACIJI OOZ ŠKOFJA LOKA: 
  
Datum Ura Dogodek 

19.11.2019 16.00 Predavanje: OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA 

25.11.2019 17.00 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE   

26.11.2019 16.00 Seminar: MOJE PODJETJE NA FACEBOOKU 

26.11.2019   
Sekcija gostincev: Organiziran obisk Strokovnega srečanja gostincev 
Slovenije v Portorožu 

28.11.2019 17.00 Srečanje Kluba mladih podjetnikov - obisk podjetja Optiweb 

29.11.2019 13.00 
Sekcija kovinarjev: Obisk in ogled Šolskega centra Škofja Loka in 
Medpodjetniškega centra Škofja Loka 

30.11.2019 19.00 41. Obrtniški ples pri Avseniku  

06.12.2019 19.30 
Božično-novoletni koncert v Stari Loki (nastopajoči: Aco Bišćević in Grudnove 
Šmikle) 

07.12.2019 13.00 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka 

10.12.2019 9.00 Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (1. skupina) 

12.12.2019 13.00 Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (2. skupina) 

13.12.2019 19.00 Sekcija avtoserviserjev: Prednovoletno srečanje 

13. in 14.12.2019   Gledališka predstava za otroke: MEDVEDEK NA OBISKU in OBISK BOŽIČKA 

17. in 18.01.2020   Sekcije avtoserviserjev: Strokovna ekskurzija v Nemčijo 

07., 09., 14. in 
16.01.2020 17.-20.00 

Delavnica retorike: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam (začetna 
stopnja) 

21.01.2020 16.00 
Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 s 
spremembami zakonodaje 

28., 30.01., 04. in 
06.02.2020 17.-20.00 

Delavnica retorike: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam 
(nadaljevalna stopnja) 

26.-29.03.2020   Sekcija lesarjev: Strokovna ekskurzija: REHAU NEMČIJA  
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Tradicionalno družabno srečanje - 41. OBRTNIŠKI PLES  
(sobota, 30. 11. 2019, ob 19. uri) 
 
Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa zase in se udeležite našega tradicionalnega družabnega 
srečanja s plesom, ki ga za svoje člane organiziramo že 41. leto. Prav gotovo je naša zbornica ena 
redkih v Sloveniji, ki tradicijo tovrstne družabnosti izvaja že toliko dolgih let.  
 
Tokrat se bomo ponovno družili, vrteli in se zabavali 
 

v soboto, 30. novembra, s pričetkom ob 19. uri 
 

ob zvokih ansambla STRMINA EXPRESS in  
dua DANIEL RAMPRE & ANDREJA ČAMERNIK RAMPRE 

v Gostilni-Restavraciji AVSENIK v Begunjah na Gorenjskem. 
 
STRMINA EXPRESS je glasbena zasedba, ustanovljena v letu 2017, ki odlično igra domačo in 
zabavno glasbo. Skupino sestavljajo brata Janez in Pavel Dolenc ter nadarjeni harmonikar Tilen 
Ržen, velikokrat pa se jim v zadnjem času pridruži tudi tenorist Eugen Kokelj. Ansambel izvaja 
pester program. 
DANIEL RAMPRE in ANDREJA ČAMERNIK RAMPRE pa sta preverjena glasbenika in duet, ki zna 
poskrbeti za dobro zabavo. Izvajata pesmi različnih žanrov, kot so slovenska popevka, pop in 
rock uspešnice, dalmatinske, yugo rock, narodnozabavne,… Poleg tega, da poskrbita za dober 
glasbeni program, sta tudi odlična pevca. 
 
OOZ Škofja Loka organizira brezplačni avtobusni prevoz na dogodek po naslednjem 
razporedu: 
sobota, 30.11.2019: 
• ob 17.45 uri: odhod avtobusa iz Žirov 
• vstopanje potnikov na avtobusnih postajah po Poljanski dolini 
• ob 18.15 uri: odhod avtobusa iz Škofje Loke (parkirišče pri Tehniku) 
nedelja, 1.12.2019: 
• ob 04.00 uri: odhod avtobusa iz Begunj v Škofjo Loko in nato v Žiri. 
 
Vaš prispevek znaša 30 EUR na osebo. Vanj je vključena večerja (predjed, glavna jed, solata, sladica in manjši obrok po polnoči). 
Pijača v prispevek ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam.  
 
OOZ Škofja Loka bo iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu, krila stroške aperitiva ob prihodu, celotnega zabavnega programa in nagradnih 
iger ter stroške organiziranega avtobusnega prevoza na dogodek. 
 
Prijave z vplačilom 30 EUR/osebo sprejemamo v pisarni zbornice do 27. 11. 2019 oz. do zasedbe mest.  
 
Vabimo vas, da si po napornem delu privoščite zabavo in sprostitev v veseli družbi. Pridite, zagotovo vam ne bo žal! 

 
 
18. PREDBOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT BO 6. DECEMBRA! 
 
Si želite sproščenega uživanja v dobri glasbi in družbi? Vabimo vas na letošnji tradicionalni koncert, ki bo potekal  
 

v petek, 6. decembra 2018, s pričetkom ob 19.30 uri v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. 
 

Tokrat bodo z nami ACO BIŠĆEVIĆ in GRUDNOVE ŠMIKLE. 
 
Aco Bišćević je na ljubljanski glasbeni akademiji študiral glasbeno pedagogiko, na salzburškem Mozarteumu pa petje in čembalo. 
Leta 2015 je v operi Vojaki Bernda Aloisa Zimmermanna debitiral v milanski Scali. Istega leta je sodeloval na več evropskih 
koncertih Bachovega Janezovega pasijona pod dirigentskim vodstvom Vittoria Ghielmija. Nastopa na koncertnih in gledaliških 
odrih širom Evrope (Berlin, München, Milano, Salzburg, Gradec, Bad Aibling, Brixen, Merano, Ljubljana idr.). Dejaven je tudi 
kot pevec samospevov v družbi pianistov. Na tokratnem koncertu pa se mu bodo pridružile tudi Grudnove Šmikle. 
 
Vstopnice boste lahko prevzeli od 27. novembra dalje v pisarni naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki.  
Vsak član (aktiven ali upokojen) lahko prejme dve brezplačni vstopnici. Število je omejeno! 
 
Ob dvigu vstopnic boste lahko prevzeli tudi namizni koledar zbornice za leto 2020. 



  
  

 

 
 

3 

IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: OBISK DAVČNEGA 
INŠPEKTORJA  
(torek, 19. 11. 2019, ob 16. uri)  
 
Vsak obrtnik in podjetnik se v času svojega 

poslovanja običajno vsaj enkrat sreča z obiskom davčnega 
inšpektorja. Pred njegovim obiskom se nam poraja cel kup 
vprašanj, kot so: Le kaj bo pregledoval? Kako naj se pripravim 
na pregled? Kakšne so moje pravice? Sem mu dolžan 
posredovati vso dokumentacijo, ki jo zahteva? Kaj storiti, če se 
ne strinjam z ugotovitvami? Udeležite se seminarja, da davčni 
nadzor ne postane nočna mora. 
 
Čas in kraj seminarja: 
torek, 19. november 2019, od 16. do 19. ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Vsebina seminarja: 
1. Davčni nadzor 
• splošna načela davčnega postopka in oblike davčnega 

nadzora 
• izbira zavezancev za pregled 
• pooblastila davčnega organa 
• pravice in obveznosti zavezancev 
• potek nadzora 
• pritožba ali samoobdavčitev 
• pregled najpogostejših napak 
• vzpostavitev notranjih kontrol. 
2. Odgovori na vprašanja ter diskusija 
 
Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v 
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Predavateljica ima več kot 26 let delovnih izkušenj s področja 
financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem 
podjetju in finančni organizaciji. 
Kotizacija:  
− brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: 18. 11. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
 
Brezplačni seminar: BLAGOVNE ZNAMKE (NOV TERMIN: 
ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 17. uri) 
 
Čas in kraj seminarja: 
ponedeljek, 25. november 2019, ob 17. uri v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
 
Iz vsebine seminarja: 
• Razumevanje in pomembnost blagovnih znamk v 

podjetništvu 
• Njen vidni del – logotip, slogan, ime … in nevidni del – 

vrednote, poslanstvo, vizija, osebnost , edinstvena zgodba 
• Dojemanje blagovne znamke vaših kupcev. Graditi 

identiteto, kakovost, zvestobo in premoženje v njihovih 
očeh – opazujmo in prisluhnimo jim! 

• Orodja za uspešno uvajanje, vzdrževanje in komuniciranje 
blagovne znamke 

• Razvoj blagovnih znamk z uporabo vitkega pristopa 
• Konkretne rešitve za vaše podjetje 

Predavatelj: mag. Dejan Šraml, direktor OOZ Logatec in 
podjetniški svetovalec. Njegova področja delovanja so 
podjetniško in poslovno svetovanje, marketing, turizem, 
blagovne znamke, odnosi z javnostmi, spletna družbena 
omrežja, HRM, start-upi, nepridobitni management, EU projekti. 
Udeležba je brezplačna!  
Rok za prijavo: 22. 11. 2019 
 
 
Seminar: MOJE PODJETJE NA FACEBOOK-u (torek, 26. 
11. 2019, od 16. do 19. ure) 
 
Facebook je trenutno eno izmed najmočnejših orodij spletne 
komunikacije. Podatki kažejo, da je na mesec aktivnih 800.000 
– 900.000 Slovencev. Glede na te podatke in potencial, je 
uporaba tega socialnega omrežja nezanemarljiva. Facebook je 
enostavno prevelik, da bi ga ignorirali! 
 
Čas in kraj seminarja: 
torek, 26. november 2019, od 16. do 19. ure, v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.   
 
Med drugim boste izvedeli: 
• Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube… A res moram biti 

povsod? 
• Kaj je primerno za moje podjetje? Profil, poslovna stran ali 

skupina? 
• Napačne nastavitve profila in strani so lahko usodne za vaš 

uspeh. 
• Facebook stran = spletna stran 
• Triki za izboljšanje rezultatov in povečanje odzivnosti 
• Nagradne igre – da ali ne? 
• Organizacija časa in dela na Facebook-u, 
• Grafično oblikovanje oglasov (tudi za popolne začetnike) 
• Facebook analitika – kompas uspešnosti 
 
Po seminarju ima udeleženec vse potrebne informacije za 
brezplačno promocijo, ki mu pomagajo do hitre in učinkovite 
rabe Facebook-a. Na seminarju NE obravnavamo plačljivega 
oglaševanja na Facebook-u. Prejmete navodila, kdaj je potreben 
ali zaželen, kje in kako to izvesti, vendar ne obravnavamo 
podrobnosti! 
 
Delavnico bo izvedla Mojca Babuder. Od leta 2010 je v 
prodajno marketinških vodah. Sodeluje z največjimi mediji 
(Radio 1, Planet TV, Tam Tam,…) v Sloveniji in tudi Italiji.  
 
Kotizacija:  
− brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano 

članarino in pri njih zaposlene delavce, 
− 15 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 30 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: 25. 11. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
 
Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (torek, 10. 12. 
2019, od 9. do 13. ure ALI četrtek, 12. 12. 2019, od 13. 
do 17. ure) 
 
Delavnica je nadaljevanje uvodnega seminarja Moje podjetje 
na Facebbok-u. Na delavnici bomo skupaj, korak po korak, 
udejanjili naučeno. Za udeležbo na delavnici ne potrebujete 
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predhodnih strokovnih znanj. Ni namenjena oglaševalcem z 
naprednim znanjem, prav tako ni namenjena učenju plačljivega 
oglaševanja.  
 
Prejeli boste KONKRETNO znanje o tem, kako do 
BREZPLAČNEGA oglaševanja na Facebook-u, KONKRETNO 
boste oblikovati prodajno zanimive in učinkovite objave, 
KONKRETNO pripravili stran za polno in uspešno funkcionalnost, 
KONKRETNO pripravili plan in načrt objav. KONKRETNO 
oblikovali grafike,… in vse to na svoji Facebook strani na svojem 
računalniku. Zato je udeležba omejena le na 5 
udeležencev! 
 
Čas in kraj delavnic: 
• v torek, 10. 12. 2019, od 9. do 13. ure (1. skupina) in  
• v četrtek, 12. 12. 2019, od 13. do 17. ure (2. skupina)  
v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.   
 
Vsebina delavnice: 
• Kaj je primerno za moje podjetje? Profil, poslovna stran ali 

skupina? 
• Želim plačati oglas na Facebook-u. Kako, koliko in kdaj? 
• Osnovne nastavitve Facebook profila in strani. 
• Zakaj Facebook zapira naše profile in strani? 
• Funkcionalnost in nastavitev menijev  
• Facebook trgovina za vaše izdelke ali storitve 
• Kreiranje ponudb in dogodkov  
• Blog na Facebook-u 
• 12 načinov, kako objavljati na Facebook-u 
• Triki za izboljšanje rezultatov in povečanje odzivnosti 
• Nagradne igre – kako jih pravilno izvajati? 
• Organizacija časa in dela na Facebook-u, 
• Grafično oblikovanje oglasov (tudi za popolne začetnike). 
 
Delavnico bo izvedla Mojca Babuder. 
Kotizacija:  
− 120 EUR za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino 

in pri njih zaposlene delavce, 
− 120 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 

obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
− 180 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo: 6. 12. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. 
  

4. srečanje Kluba mladih podjetnikov (četrtek, 
28. 11. 2019, ob 17. uri) 
 
Naslednje srečanje mladih podjetnikov bo potekalo nekoliko 
drugače kot običajno, saj se bomo tokrat v goste odpravili mi. 
Obiskali bomo podjetje Optiweb d.o.o., kjer nas bo sprejel 
direktor Miha Lavtar.  
 
Podjetje je ustanovil pred desetimi leti. Začel je z enim 
sodelavcem, potem pa se je podjetje širilo, tako kadrovsko kot 
pri storitvah. V podjetju sedaj lahko ponudijo celotno storitev 
nastopa na spletu (spletne strani, trgovino, aplikacije in 
digitalni marketing). 
Spoznajte njegovo zanimivo podjetniško zgodbo, saj Miha vse 
aktivnosti v podjetju z mladim kolektivom gradi premišljeno in 
z namenom, njegova vizija pa je že od ustanovitve podjetja, 
da postavi zaposlene na prvo mesto, da jim ne ponudi zgolj 
zaposlitve, ampak izkušnjo.   
 
Po predstavitvi in ogledu podjetja bo sledilo druženje 
udeležencev, zato so prijave OBVEZNE. Potrditev udeležbe 
na 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net ali preko spletne 
strani zbornice. 

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV – program 2020 
 
Obveščamo vse prevoznike, da bomo tudi v prihodnjem letu, v 
sodelovanju z OZS, organizirali usposabljanje voznikov po 
programu za leto 2020.  
 
Čas in kraj usposabljanj: 
• sobota, 21. marca 2020, ob 7. uri, in 
• sobota, 14. novembra 2020, ob 7. uri. 
 
 

 
 
Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva je odlična priložnost, 
da delodajalci svoje delovne procese, naravo in pogoje 
dela, potrebe po poklicih in drugo predstavite širši javnosti. Tak 
način spoznavanja poklicev in izobraževalnih programov je 
posebej interesanten za učence in starše, srednješolce in 
študente ter vse iskalce zaposlitve, ki iščejo nov izziv. Na 
ta način lažje prepoznajo svoj poklicni interes in potencial, kar 
jim bo v pomoč pri nadaljnjih odločitvah za izobraževanje in 
razvoj kariere. 
 
Zato delodajalci, ki iščete novo delovno silo, vabljeni, da 
aktivno sodelujete na že 4. Dnevu odprtih vrat slovenskega 
gospodarstva, v sklopu katerega dejansko odprete svoja vrata 
in predstavite vašo dejavnost. Na ta način lahko pritegnete 
kandidata, ki ima dejanski interes za novo zaposlitev. 
 
Dodatne informacije za delodajalce so na spletni strani: 
www.odkrijsvojtalent.si. 
 
 
POSVET: DAN ZA DELODAJALCE (OOZ Jesenice, četrtek, 
28.11.2019 ob 13. uri) 
 
OOZ Jesenice vas v sodelovanju z ZRSZ vabi na posvet o 
pridobivanju ustreznega kadra, ki je namenjen tako 
delodajalcem kot učencem in staršem, dijakom, študentom in 
iskalcem zaposlitve. 
Vsebina posveta je vezana na vsa področja zaposlovanja in 
pridobivanja ustreznega kadra (kakšen kader iščejo delodajalci, 
ustrezni poklici, zaposlovanje tako domače kot tudi tuje delovne 
sile, pridobivanje delovnih dovoljenj,…).  
Obravnavali bomo tudi zaposlovanje tujih državljanov, 
podrobneje predstavili Sporazum o zaposlovanju državljanov 
Republike Srbije v Sloveniji in postopek izbire tuje delovne sile.  
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Poskušali bomo odgovoriti na vsa vaša vprašanja in vas 
seznaniti, kje prihaja do največjih težav pri zaposlovanju tuje 
delovne sile. 
Posvet bo potekal v četrtek, 28.11.2019, ob 13. uri, v 
predavalnici OOZ Jesenice, Cesta železarjev 2, Jesenice. 
Prijave: 04 583 34 50, 051 399 156, e-mail: 
andreja.strekelj@ozs.si 
 
 
STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV (23. - 24. 11. 
2019) 
 
Sekcija kovinarjev pri OZS bo 23. in 24. 11. 2019 v Beli krajini, 
natančneje v Črnomlju, organizirala že 29. Strokovno srečanje 
kovinarjev.  
 
Oba dneva bosta namenjena izobraževanju in druženju tako 
članov OZS, kakor tudi tistim podjetjem, ki želijo, da pri njih 
zaposleni nadgradijo svoja znanja z aktualnimi vsebinami v 
stroki kovinarstva in splošno podjetniških vsebin, potrebnih za 
nemoteno opravljanje dejavnosti. 
 
Podrobnejši program dobite na naši spletni strani. 
Prijave: do srede, 13. novembra 2019 oz. do zapolnitve mest. 
 
Sekcija kovinarjev pri OOZ Škofja Loka bo svojim 
članom s poravnano članarino krila strošek kotizacije v 
višini 50 EUR + DDV/obratovalnico, zato prosimo, da 
nas ob oddaji prijave o tem obvestite (tel. 04 50 60 200). 

 
STROKOVNO SREČANJE GOSTINCEV (Portorož, 25. - 26. 
11. 2019) 
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS organizira že 
tradicionalno 12. Strokovno srečanje gostincev, ki bo v 
ponedeljek, 25. 11. 2019 in v torek, 26. 11. 2019 v Hotelu 
Slovenija (kongresni center Portus, Portorož).  
 
Srečanje gostincev bo letos v znamenju žensk, saj bo osrednja 
tema vloga in pomen žensk v gostinstvu. Marcela Klofutar in 
Nataša Mikelj bosta predstavili razvoj destinacije Radol`ca in 
primer dobre prakse Okusov Radol`ce. Dogajanje bo 
popestreno z zanimivimi delavnicami, kjer bo svojo knjigo 
predstavil Janez Bratovž, izvedena bo delavnica o oljčnem olju 
v kulinariki s Filip Matjažem ter delavnica »Okušanja vrhunske 
sorte kave arabike«. Organizator ne pozablja na promocijo 
gostinstva pred in v letu 2021, ko bo Slovenija Evropska 
gastronomska regija. 
Podrobnejši program dobite na naši spletni strani. 
Rok za prijavo je 20. 11. 2019! 
 
Sekcija gostincev pri OOZ Škofja Loka bo v primeru 
zadostnega števila interesentov organizirala skupinski 
obisk dogodka.  
Na podlagi zbranega interesa bo sekcija sprejela sklep o 
sofinanciranju udeležbe, o čemer bo vse prijavljene 
posebej obvestila.  
Svoj interes sporočite do 20. 11. 2019 na telefon 04 50 
60 200. 

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). 
 

 

SREČANJE OTROK Z BOŽIČKOM (ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: 14. 11. 2019!!!) 
 
Imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, nam sporočite na prijavnici, ki jo objavljamo na naši spletni strani, 
najkasneje do četrtka, 14. 11. 2019. Po tem datumu prijav žal ne bomo mogli več sprejemati!   
 
Naj vas spomnimo, da je srečanje in obdaritev otrok namenjena vašim otrokom in otrokom pri vas zaposlenih 
delavcev, ki so v letošnjem letu stari od 1 do 8 let (letnik 2011 do 2018). Strošek organizacije krije OOZ 

Škofja Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka 
prispevati sami. Za strošek obdaritve zaposlenih vam bomo izstavili predračun. 
O točnem terminu srečanja pa bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v decembru! 
 
 
AKTUALNO    
  
S 1. 2. 2020 DO BOLNIŠKIH LISTOV PREKO PORTALA 
EVEM (SPOT) 
 
Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je 
javna listina, ki jo zavarovancu  izda njegov splošni osebni 
zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero zavarovanec uveljavlja 
pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo 
od dela.   
Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo 
predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih 
zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več potrebno 
dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. 
Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali 
preko portala SPOT (eVEM). 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v 
sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce 
pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 
2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem 
omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene. 
S 1. 2. 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo 
več tiskali (razen izjemoma), delodajalci pa bodo do eBOL, ki 
bo izdan za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje, 
obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM). 
 
Uvedba eBOL bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev 
oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na 
ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila 
lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) 
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ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je pomembno, da k vlogi po 
novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega 
bolniškega lista. Delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo 
delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z 
izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi 
morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. 
Na točkah SPOT, med katerimi je tudi naša zbornica, postopkov 
samih ne bomo mogli izvajati, zato si boste morali ustrezno 
urediti pooblastilo, kot ga imate na primer že urejenega 
za oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.  
Več informacij še sledi.  
 
BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO PODATKOV O ŠTIPENDISTIH 
 
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati 
skladu o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Za šolsko oz. 
študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 
in najkasneje do 31. 12. 2019. Podatke je potrebno vnesti 
preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen 
certifikat. Poročati morajo vsi, ki imajo v šolskem oz. študijskem 
letu 2019/2020 vsaj enega štipendista.  
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada (www.skad-
kadri.si). 
 

VAJENIŠTVO – VIŠJE NAGRADE OBDAVČENE  
 
Vse, ki zaposlujete oz. izobražujete vajence in jim za praktično 
usposabljanje pri vas izplačujete nagrado, obveščamo, da so se 
zneski nagrad vajencem povišali. Povišanju pa ne sledi Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki v 12. členu 
določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne 
vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:  
• 250,00 evrov na mesec za prvi letnik,  
• 300,00 evrov na mesec za drugi letnik,  
• 400,00 evrov na mesec za tretji letnik.  
 
Hkrati Zakon o vajeništvu določa, da se zgoraj navedeni 
mesečni zneski vajeniških nagrad skladno z Zakonom o 
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Republiki Sloveniji uskladijo dvakrat letno. Glede na to znaša od 
1. 7. 2019 mesečna višina vajeniških nagrad:  
• 256,00 evrov za prvi letnik,  
• 307,20 evrov za drugi letnik,  
• 409,60 evrov za tretji letnik.  
Razliko pa je treba všteti v davčno osnovo dohodka vajenca. 
Potrebno je izpolniti REK-1a. 

 
Strokovna ekskurzija: OGLED TOVARNE MAN, 
MÜNCHEN IN SCHLADMING (17.-18.1.2020) 
 
Na pobudo članov Sekcije avtoserviserjev in Sekcije avtoprevoznikov, OOZ 
Škofja Loka v sodelovanju s Turistično agencijo Alpetour organizira novo 
strokovno ekskurzijo. 
Tokrat bomo obiskali tovarno tovornjakov MAN, München in 
Schladming. Strokovna ekskurzija je namenjena vsem članom 
zbornice, ne glede na sekcijo. 
 
Znamka MAN je znana po vsem svetu, podjetje se rado pohvali, da je sinonim za učinkovitost, inovacije in osredotočenost na stranke. 
Ključ do njihovega uspeha je zaupanje strank, ki temelji na zanesljivosti vozil MAN. Več kot 100 let tovornih vozil in avtobusov MAN 
dokazuje, da je učinkovitost za njih več kot le blagovna znamka. Proizvajajo vozila za uporabo v daljinskem prometu, na gradbiščih in v 
dostavnem prometu.   
 
PROGRAM: 
1. dan: petek, 17. januar: 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Škofje Loke. Vožnja preko Avstrije v Nemčijo. Naš prvi postanek bo pri tovarni MAN. Razdelili 
se bomo v dve skupini in si s pol urnim zamikom ogledali tovarno in MAN Forum. Nato se bomo odpeljali v center mesta, po njegovem 
ogledu bomo večerjali v tradicionalni pivnici. Sledi odhod v hotel, namestitev in nočitev. 
2. dan: sobota, 19. januar: 
Po zajtrku se bomo odpeljali do Kimskega jezera oz. po nemško Chiemsee, ki mu pravijo tudi bavarsko morje. Z ladjico se bomo 
odpeljali na otok Herrn, kjer stoji zadnji, največji in tudi najdražji izmed gradov Ludvika II. Tu si je zasanjani bavarski kralj Ludvik II. 
Bavarski zamislil svoj "Versailles". Ogledali si bomo razkošne sobane v dvorcu in se sprehodili po parku. Nato se bomo odpeljali v 
smučarsko središče Schladming. To je majhno nekdanje rudarsko mesto v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Pravi preporod je kraj doživel, 
ko se je dolina Aniže leta 1875 povezala z železnico. S tem se je začel vzpon turizma in kraj je začel pridobivati svoj sloves zimsko-
športnega središča. Mesto je danes priljubljeno smučarsko središče, kjer se odvijajo različne smučarske prireditve. Sledi povratek proti 
domu z vmesnimi postanki. Prihod domov je predviden v poznih večernih urah. 
 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce: 

št. plačanih potnikov v avtobusu 40 35 
cena na osebo v EUR 190,00 200,00 

 
Sekcija avtoserviserjev in Sekcija avtoprevoznikom svojim članom, ki imajo poravnano članarino, udeležbo sofinancirata 
v višini 90 EUR/obratovalnico!  
Cena vključuje:  
- prigrizek (sendvič) in pijača ob odhodu, 
- zunanje oglede po programu, 
- vstopnino in voden ogled tovarne Man, 
- vstopnino v grad Ludvika II., 
- vožnjo z ladjico na otok Herrn, 
- prenočitev z zajtrkom v hotelu ***+ v Münchnu v dvoposteljni sobi, 
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- večerjo v pivnici, pijača je za doplačilo, 
- prevoz s turističnim avtobusom, odhod iz Škofje Loke,  
- turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter ddv. 

 
Možna doplačila: 
- doplačilo za enoposteljno sobo: 25,00 EUR/osebo, 
- odstopnina: 7,60 EUR/osebo. 
(pojasnilo: če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini potovanja 
ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik mora Arriva 
Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno 
diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Arriva Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti 
po datumu začetka izleta, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.) 
 
Način plačila: 
- akontacija 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika na osnovi izstavljenega računa najmanj 14 dni pred odhodom.  
 
Rok za prijavo: 20. 11. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. Prednost pri prijavi imajo člani Sekcije avtoserviserjev in 
Sekcije avtoprevoznikov. 
Prijave: Prijavnico objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si  
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200, e-pošta ooz.sk.loka@siol.net   
OOZ Škofja Loka si pridržuje pravico za odpovedi strokovne ekskurzije v primeru nezadostnega števila prijavljenih, o čemer bodo vsi 
prijavljeni pravočasno obveščeni. 

 
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 2020 
  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  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. 

 
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  (velja od 1.4.2019!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 35,53 EUR  (velja od 1.1.2019!) 

 
 
TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI (WWW.OOZ-SKOFJALOKA.SI)! 

 
 
 
 

 

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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