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NAJAVA DOGODKOV: 
 

 
 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Delavnica: PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP IN KATERO KOLEKTIVNO POGODBO 
UPOŠTEVATI? (četrtek, 13. 2. 2020, ob 16. uri) 
 
O veljavnosti kolektivnih 
pogodb je bilo povedanega 

že veliko, pa vendar se še vedno pojavljajo vprašanja in dileme, 
katero kolektivno pogodbo uporabiti in kako ravnati v primeru, 
da nas zavezujeta dve ali več kolektivnih pogodb. Prav tako 
odpira vrsto vprašanj in številne nejasnosti prenehanje 
veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP). 
Zato bo vsebino seminarja posvečena razjasnitvi 
nejasnostim glede veljavnosti in uporabe kolektivnih 
pogodb ter kakšne posledice v prihodnje prinaša 
prenehanje veljavnosti KPOP.  
 
Čas in kraj seminarja: 
četrtek, 13. februar 2020, od 16. do 17.30 ure v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, Škofja Loka. 
 

Program: 
 Obveznost navedbe kolektivne pogodbe v pogodbi o 

zaposlitvi 
 Vrste kolektivnih pogodb 
 Hierarhija kolektivnih pogodb 
 Na kaj moramo paziti pri uporabi kolektivnih pogodb 
 Veljavnost kolektivnih pogodb 
 Prenehanje veljavnosti kolektivih pogodb 
 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo — prenehanje 

veljavnosti 
 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo — kakšne so 

možnosti za naprej 
 Kako ravnati v odsotnosti zavezujoče kolektivne pogodbe 
 Kaj in kako urediti v internem aktu oz. Pravilniku o delovnih 

razmerjih 
 Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev 

Datum Ura Dogodek
11.02.2020 16.00 Dogodek: S SONCEM DO PRIHRANKOV! Sončne elektrarne za poslovni odjem
13.02.2020 16.00-17.30 Seminar: KATERO KOLEKTIVNO POGODBO UPOŠTEVATI IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP
26.02.2020 08.00 Srečanje Kluba mladih podjetnikov
17.03.2020 17.00 Predavanje: E-MAIL MARKETING
21.03.2020 07.00-14.00 Izobraževanje: REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po programu za 2020)
26.-29.03.2020 Sekcija lesarjev: Strokovna ekskurzija: Firma REHAU AG & Co in tri dežele: Frankovska, Saška, Češka
30.03.2020 09.00 -13.00 Delavnica: KONKRETNO NAD E-MAIL MARKETING
02.-05.04.2020 Izlet: Šarganska osmica, Višegrad in Sarajevo
16.04.2020 17.00 Delavnica: KREPITEV SPOMINSKIH SPOSOBNOSTI
16.-23.05.2020 TOP 2020: Teden obrti in podjetništva na Loškem
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Seminar bo izvedla:  
Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna 
sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju 
delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne 
varnosti in civilnega prava. 
Seminar je namenjen delodajalcem – obrtnikom in podjetnikom.  
 
Seminar bo izveden v sklopu projekta »DialogPlus«, 
zato je udeležba BREZPLAČNA!  
Rok za prijavo: 11. 2. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  
 

V gradivo ni vključen vzorec internega Pravilnika o 
delovnih razmerjih!  
OZS in ZDOPS sta skupaj pripravila VZOREC PRAVILNIKA O 
DELOVNIH RAZMERJIH. V njem je jasno zapisano, na kakšni 
ravni so bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa je pri 
posameznih členih delodajalcem dodano pojasnilo, kako lahko 
pravice uredijo drugače (bolj ali manj ugodno). Več o tem smo 
pisali v decembrskem Informatorju. 
Pravilnik lahko naročite tudi pri nas. Cena po uradnem 
ceniku OZS in ZDOPS znaša: 
 za člane zbornice 30 EUR+DDV,  
 za nečlane 90 EUR+DDV. 

 
 

S SONCEM DO PRIHRANKOV! SONČNE 
ELEKTRARNE ZA POSLOVNI ODJEM (torek, 11. 
2. 2020, ob 16. uri, MIC) 
 
S sončno elektrarno lahko dolgoročno znižate 
strošek elektrike ali z njo celo zaslužite. Vas 
zanima kako? 
 
OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Suncontract 
energetsko tržnico in Medpodjetniškim izobraževalnim 
centrom Škofja Loka vabi na dogodek: Kako znižati 
strošek elektrike za vaš posel – S soncem do 
prihrankov. 
 
Brezplačni dogodek bo potekal v torek, 11. 
februarja 2020, ob 16. uri v predavalnici 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra Škofja 
Loka, Podlubnik 1b. 
 
Pozabite na odvisnost od fosilnih goriv. Naj vas rast cene električne energije ne skrbi več. S sončno elektrarno zagotovite svojemu 
podjetju ali kmetiji energetsko neodvisnost za naslednjih 30 let.  
 
Na predstavitvi boste izvedeli: 
1. Zakaj se investicija v sončno elektrarno izplača: 
 Razvoj fotovoltaike - število sončnih elektrarn narašča, v zadnjih letih so se stroški postavitve sončne elektrarne občutno znižali. 
 Kako in koliko lahko prihranite na električni energiji v primeru lastne sončne elektrarne 
 možnost pridobitve različnih spodbud, ki so namenjene za izgradnji elektrarn iz obnovljivih virov 
 pozitiven vpliv elektrarne na stroške kot tudi na ugled podjetja, ki tako izkazuje svojo trajnostno usmerjenost 
2. Potek postavitve sončne elektrarne: 
 pomoč pri pridobivanju subvencij, ugodnejših kreditov preko EKO sklada 
 priprava vse potrebne dokumentacije 
 postavitev elektrarne in priklop na omrežje 
3. Predstavitev energetske tržnice SunContract za trgovanje z elektriko 
4. Vprašanja 
 
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (tel. 04 50 60 200, e-pošta ooz.sk.loka@siol.net). 
 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV – program 2020 
 
Obveščamo vse prevoznike, da bomo tudi v letu 2020, v sodelovanju z OZS, organizirali usposabljanje voznikov po programu za leto 
2020.  
 
Čas in kraj usposabljanj: 
 sobota, 21. marca 2020, ob 7. uri (velika predavalnica Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b) in 
 sobota, 14. novembra 2020, ob 7. uri. 
 
Kotizacija:  
 21 EUR (z DDV) za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce, 
 21 EUR (z DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 
 50 EUR (z DDV) za vse ostale udeležence. 
Rok za prijavo (za prvo usposabljanje): 9. 3. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  
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USPOSABLJANJE IN CERTIFICIRANJE VARILCEV  
 
Sekcija kovinarjev pri OZS na pobudo članov v sodelovanju z 
Institutom za varilstvo (IZV) organizira usposabljanje in 
certificiranje varilcev. Izbirate lahko med: 
 TIG varjenjem (aluminij, nerjavno in konstrukcijsko jeklo),  
 MIG/MAG varjenjem (aluminij, nerjavno in konstrukcijsko 

jeklo) ali  
 plamenskim spajkanjem bakra. 
 
Tečaji, ki se bodo izvajali  na Institutu za varilstvo, so zasnovani 
na več desetletnih izkušnjah usposabljanja varilcev IZV na tem 
področju in so sestavljeni iz teoretičnega izobraževanja (1 dan, 
6 ur – 21.02.2020) in praktičnega usposabljanja (5 dni, 6 ur na 
dan – od 24.02. 2020 – 28.02.2020). Pri teoretičnem delu 
udeleženci pridobijo osnovna in specifična znanja za opravljanje 
dela varilca po SIST EN ISO 9606 (serije 1, 2, 5). Praktično 
varjenje se izvaja s pomočjo najsodobnejših varilnih strojev 
različnih proizvajalcev in pod vodstvom izkušenih inštruktorjev 
varjenja. Po končanem usposabljanju se izda varilcu certifikat o 
preizkusu usposobljenosti varilca (A test varilca). 
 
Termini: 
 21. 2. 2020 – teorija: 8.00 – 13.00 
 24. 2. 2020 - 28. 2. 2020 – praksa: 7.00 – 13.00 
 Le certificiranje: 28. 2. 2020, od 7.00 dalje 

Usposabljanje bo potekalo na Institutu za varjenje, 
Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana. 
 
Cenik usposabljanja in certificiranja varilcev za člane OZS ter 
prijavnica na usposabljanje varilcev sta na voljo na spletni strani 
OOZ Škofja Loka.  
Certificiranje po usposabljanju je možno z doplačilom (190 € 
oziroma 205 € +DDV), odločite pa se lahko tudi le za 
certificiranje, ki se bo izvajalo 28. 2. 2020 od 7.00 dalje. 
 
Sekcija kovinarjev pri OOZ Škofja Loka bo svojim 
članom (nosilcem ali pri njih zaposlenim delavcem) 
strošek usposabljanja ali certificiranja sofinancirala v 
višini 70 EUR/obratovalnico. Dodatne informacije 
dobite pri strokovni službi OOZ (tel: 04 50 60 200, e-
naslov: ooz.sk.loka@siol.net). 
 
Rok za prijave: četrtek, 20. 2. 2020 
Prijave in dodatne informacije: Institut za varilstvo 
(izobrazevanje-lj@i-var.si, tel. 01 28 09 432, www.i-var.si).  
 
Ker sta skupini TIG in MIG/MAG omejeni vsaka na 
maksimalno petnajst kandidatov, v primeru interesa 
pohitite s prijavo. 

 
 
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 (https://www.ozs.si/koledar), telefona (04 50 60 200) ali e-
pošte (ooz.sk.loka@siol.net). 
 
 
AKTUALNO 
 
UPOKOJENCI BODO LAHKO V DOLOČENIH MESECIH 
OPRAVLJALI VEČJI OBSEG DELA  (Vir: www.unija.com) 
 
Novela Zakona o urejanju trga dela na področju začasnega in 
občasnega dela upokojencev prinaša novost, in sicer pri 
maksimalni omejitvi ur dela. Po novem, lahko upokojenci 
upravljajo delo tudi 90 ur v posameznem koledarskem 
mesecu, a le trikrat v letu, pri čemer seštevek ur 
opravljenega začasnega in občasnega dela v 
koledarskem letu ne sme preseči 720 ur. Gre za izjemo, ki 
jo bodo upokojenci in delodajalci lahko koristili trikrat letno, pri 
tem pa maksimalna letna omejitev ostaja enaka.  
 
Načeloma velja, da lahko upokojenec opravlja največ 60 ur v 
koledarskem mesecu, pri tem pa neizkoriščenih ur ne more 
prenašati v naslednji koledarski mesec. 
 
Izjema bo dobrodošla predvsem za delodajalce, saj bo 
upokojenec v posameznem koledarskem mesecu ob povečani 
potrebi dela lahko opravljal več ur dela. 
 
 
MOŽNOST DELNE OPROSTITVE PRISPEVKOV 
DELODAJALCA ZA STAREJŠE DELAVCE   
(Vir: www.unija.com) 
 
S prvim januarjem 2020 se je zopet začela uporabljati določba 
156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve 
prispevkov delodajalca za starejše delavce, torej tiste, ki 
so že dopolnili 60 let starosti. 

Od januarja 2016 do konca lanskega leta je namreč veljal Zakon 
o  interventnem ukrepu na področju trga dela, zaradi katere se 
določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala. Oprostitev tako lahko 
uveljavite zopet pri izplačilu plačila za delo za mesec januar 2020 
za osebe, ki so že dopolnite 60 let, kot tudi tiste, ki bodo 
dopolnile 60 let sredi meseca. 
Delodajalci ste oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 
30 % za delavce v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 
let starosti.  
 
Oprostitve se ne more uveljaviti za tiste delavce, ki so: 
 zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v 

skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja 
Republike Slovenije, in 

 osebe v delovnem razmerju, ki hkrati pri pravni osebi, ki je 
delodajalec, izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje 
tudi na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki – poslovodne 
osebe), vendar so prednostno zavarovani na podlagi 
delovnega razmerja (v enoosebni družbi je delovno 
razmerje družbenika lahko sklenjeno za opravljanje funkcije 
poslovodne osebe, v večosebni družbi pa tudi za opravljanje 
drugih del). 

Oprostitev plačila prispevkov se lahko uveljavi pri izplačilu plačila 
za delo, v obrazcu REK-1. 
 
Odmera letnega dopusta za leto 2020 

Opozarjamo! Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. 
marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče 
koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust ustrezno 
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odmeriti. Iz obvestila mora biti razviden tako osnovni dopust, 
kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu. 

Ne pozabite upoštevati spremembo Zakona o delovnih 
razmerjih, ki po novem vsem staršem omogoča plačano 
odsotnost za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski 
dan. Gre za plačano odsotnost zaradi osebnih okoliščin delavca.  

Do sedaj je bila plačana odsotnost omogočena le javnim 
uslužbencem in tistim delavcem v zasebnem sektorju, katerim 
je to pravico zagotavljal delodajalec. Po novem pa bo pravica 
zagotovljena vsem delavcem. Ta pravica je določena kot 
absolutna pravica delavca in je zato delodajalec delavcu ne more 
odreči, četudi bi ogrožala delovni proces. 

Starši prvošolcev bodo za ta dan upravičeni do nadomestila 
plače v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz 
zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo. 

Zakon o delovnih razmerjih kot druge plačane odsotnosti iz dela 
zaradi osebnih okoliščin, določa še:  

 lastno poroko, 
 smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, 

posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja, 

 smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner 
starša, posvojitelj, 

 hujšo nesrečo, ki zadane delavca 
 

Opustitev obveznosti odmere letnega dopusta je opredeljena 
kot prekršek. Zakon tako predpisuje globo v višini od 750 do 
2.000 EUR za večje delodajalce, ki te obveznosti ne izpolnijo. Za 
manjše delodajalce je ta nekoliko nižja in lahko znaša od 200 do 
1.000 EUR. 

Za delavce, ki v posameznem koledarskem letu ne bodo 
zaposleni polnih 12 mesecev, je potrebno ustrezno izračunati 
tudi sorazmerni del dopusta. 

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? 
Pokličite na 04 50 60 200! 

OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA  
 
Napoved uvodnega motivacijskega srečanja 
gostinskih ponudnikov in lokalnih 
ponudnikov živil s kuharskim mojstrom 
UROŠEM ŠTEFELINOM 

Z januarjem pričenjamo projekt Okusi Škofjeloškega, ki ga bo OOZ Škofja Loka izvajala v partnerstvu z Razvojno agencijo Sora, KGZS – 
Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj in Društvom za razvoj podeželja Resje. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino 
aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija Sora.  

Gre za projekt, s katerim partnerji želimo postaviti kulinarični temelj dodatne turistične ponudbe na škofjeloškem območju. S 
povezovanjem ponudnikov lokalnih živil in gostinskih ponudnikov ter vključevanjem lokalnih živil v pripravo hišnih specialitet bomo ob 
strokovnem usmerjanju priznanega slovenskega kuharskega mojstra, Uroša Štefelina, nadgradili obstoječo kulinarično ponudbo in jo 
zaokrožili z novim turistično-kulinaričnim produktom – KULINARIČNIM FESTIVALOM. 

V ta namen bodo v dobrem letu dni za gostinske ponudnike (gostilne, turistične kmetije) in ponudnike lokalnih živil potekale številne 
delavnice:  

- Uvodno motivacijsko srečanje gostinskih ponudnikov in ponudnikov lokalnih živil s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom 
(marec 2020) 

- Kulinarična delavnica za gostinske ponudnike: Priprava kruhov in drobnega peciva (april 2020) 
- Predstavitev smernic za sodelovanje v kulinaričnem festivalu (maj 2020) 
- Kulinarična delavnica za širšo javnost: Obujanje starih loških jedi, zakaj uživati lokalno hrano (maj 2020) 
- Delavnica: Komunikacija z gosti (jesen 2020) 
- Delavnica: Inovativni načini serviranja in postrežbe ter ureditev ambienta (jesen 2020) 
- Kulinarična delavnica za širšo javnost: Uporaba zelišč in začimb v prehrani (november 2020) 
- Festival kulinarike – Okusi škofjeloškega (januar 2021) 

 

NAPOVEDUJEMO uvodno motivacijsko srečanje gostinskih ponudnikov in ponudnikov lokalnih živil s kuharskim 
mojstrom UROŠEM ŠTEFELINOM.  

Srečanje, na katerem nam bo prodorni kuhar Uroš Štefelin, ki je med drugim prejel tudi naziv Chef tradicije 2020, predstavil praktične 
izkušnje povezovanja lokalnih ponudnikov hrane in gostinskih ponudnikov v okviru festivala Okusi Radol’ce, bo potekalo v ponedeljek, 
23. marca 2020 ob 9.00. O lokaciji vas bomo naknadno seznanili. 

Za dodatne informacije o aktivnostih in možnostih vključitve v projekt nas pokličite na tel. 04 50 60 200 ali po e-pošti: 
julija.primozic@ozs.si. 
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Izlet: ŠARGANSKA OSMICA, VIŠEGRAD IN SARAJEVO (2. – 5. 4. 2020) – ŠE NEKAJ 
PROSTIH MEST! 
 
Po lanskoletni vožnji z vlakom Bernina Express po Švici, se tokrat na pobudo članov odpravljamo na izlet v zahodni del Srbije, kjer se 
bomo med drugim vozili tudi z muzejskim vlakom Šarganska osmica. Na voljo je še nekaj prostih, zato pohitite s prijavo! 
 
Zadnji rok za prijavo: 21. 2. 2020 oz. do zasedbe prostih mest!!! 
 
Program in dodatne informacije objavljamo na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si! 
 
 

PRIDOBITEV ELEKTRONSKIH POTRDIL O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (vir: ZZZS) 

 
Izvajalci zdravstvenih storitev so v novembru in decembru 2019 
začeli z izdajo elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od 
dela (eBOL). Od 1. 1. 2020 je večina teh potrdil izdanih v e-
obliki. 
 
Izdaja papirnih potrdil 
Za začasne zadržanosti od dela do vključno 31. 1. 2020 bodo 
izvajalci zavarovancu (delavcu) izdali tudi še papirno potrdilo. 
Od 1. 2. 2020 je izdaja papirnega potrdila predvidena le še za 
nekatere izjemne primere, ko delodajalci nimajo pravne podlage 
za uporabo sistema SPOT (za zaposlene pri fizičnih osebah; 
zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, 
tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji; za 
nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju 
Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini 
in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu); za 
kmete, verske uslužbence, sočasne zaposlitve, samozaposlitve 
ter družbenike v drugi državi članici EU) ali ko zaradi tehničnih 
težav izvajalec zdravstvenih storitev ne more zapisati eBOL, kar 
pa mora storiti naknadno, ko so težave odpravljene. 
Zavezanci (delodajalci) lahko že od 1. 1. 2020 naprej pridobijo 
eBOL preko državnega informacijskega sistema za podjetja in 
podjetnike e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno 
upravo. 
Da je posamezen eBOL dostopen zavezancu, se mora nanašati 
nanj in mora zavarovanec imeti urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje pri zavezancu v celotnem obdobju začasne 
zadržanosti od dela, za katero je izdan eBOL. 
Ali je pridobivanje eBOL obvezno? 
Pridobivanje eBOL je obvezno za poslovne subjekte, vpisane v 
Poslovni register Slovenije, kar je določeno v Pravilih obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Obveznost velja za vse eBOL, ki se 
nanašajo na začasne zadržanosti od dela od vključno 1. 2. 2020 
naprej. 
 
Na kakšen način? 
Zavezanec lahko pridobiva eBOL z uporabo spletnega portala e-
VEM (SPOT) ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM, ki 
omogoča povsem avtomatiziran prenos eBOL v informacijski 
sistem zavezanca, s čemer si zavezanec lahko bistveno 
poenostavi evidentiranje podatkov o bolniškem staležu v 
kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za 

obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil 
plač. Pri elektronskem vlaganju zahtevkov za refundacijo 
nadomestil ne bo več potrebno skenirati bolniških listov. Zaradi 
te poenostavitve postane elektronsko vlaganje še enostavnejše.  
 
Kot primer dobre prakse navajamo delodajalce, ki so 
elektronske bolniške liste prek sistema SPOT (eVEM) prenesli v 
informacijski sistem svojega podjetja ter jih prikažejo tudi svojim 
delavcem na primer v elektronski kadrovski evidenci ali 
elektronski evidenci delovnega časa. V tem primeru delavcem 
ne bo potrebno dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
prek portala https://moj.zzzs.si ter preverjati, ali je bil izdan 
elektronski bolniški list oziroma ali je bil izdan s pravilnimi 
podatki, saj mu delodajalec zagotavlja vpogled v elektronski 
bolniški list, ki ga je za njega prevzel in že prenesel v svoj sistem. 
 
Potrebna informacijska oprema in prijava 
Za uporabo spletnega portala e-VEM (SPOT) uporabnik 
potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do 
interneta, digitalno potrdilo in podeljeno pooblastilo. Prijavo 
oseb, ki bodo spletni portal uporabljale v imenu zavezanca, odda 
zakoniti zastopnik zavezanca ali pooblaščena oseba, ki jo je 
zakoniti zastopnik zavezanca pooblastil za izvajanje tega in/ali 
ostalih postopkov na e-VEM. Pooblastilo se lahko v pisni obliki 
odda na točki SPOT. Zastopnik zavezanca lahko pooblastilo uredi 
tudi v elektronski obliki na portalu e-VEM, za kar potrebuje 
digitalno potrdilo. Obrazec in napotki za prijavo pooblastil so 
objavljeni na tej spletni strani e-VEM. 
Za uporabo spletnega vmesnika eBOL in eNDM zavezanec 
potrebuje aplikacijo, ki omogoča prevzem eBOL in digitalno 
potrdilo. Pred začetkom uporabe vmesnika mora zavezanec 
poslati prijavo, kot bo pojasnjeno na spletni strani e-VEM. Če 
zavezanec že uporablja spletni vmesnik eNDM za elektronsko 
vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, prijava ni 
potrebna. 
 
Na koga se lahko obrnem za pomoč 
Zavezanci in proizvajalci kadrovskih informacijskih sistemov ter 
aplikacij za obračun plač vsebinska vprašanja glede uporabe 
spletnega vmesnika lahko naslovijo na elektronski naslov 
ebol@zzzs.si. 
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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 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. 

 
KRATKA OBVESTILA 
 
Na Šolti je lepo! Ne zamudite razpisa za počitniški 
dom OZS! 
Razpis za počitniški dom OZS na Šolti za sezono 2020 bo 
objavljen v februarski številki revije Obrtnik podjetnik, ki izide 
10. 2. 2020. Na isti dan bo razpis objavljen tudi na spletni strani. 
Razpis bo trajal od 10. 2. 2020 do 24. 2. 2020. Prijave bo OZS 
začela zbirati po objavi razpisa. 
 
Klicni center za davke poslovnih subjektov 
FURS obvešča, da so v letošnjem letu vzpostavili klicni center za 
davke poslovnih subjektov. Podjetniki lahko pokličete na številko 
08 200 1003 in z veseljem vam bodo pomagali. Dobite lahko 
informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitve 
sobodajalcev, itd. 

Mojstrski izpiti - prvi rok za vpis  
Vabljeni k vpisu na mojstrski izpit. V okviru letošnjega 22. 
razpisa je v februarju že določen prvi rok. Pridobljen mojstrski 
naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem 
poklicu, za podjetje pa z blagovno znamko Mojster tudi 
konkurenčno prednost v dejavnosti. 
 
Kompas Celje vabi na obisk sejmov v Düsseldorfu: 
 največji sejem pakiranja INTERPACK 2020 (11. maj, 3 dni, 

let iz Ljubljane)  
 največji sejem tiskarstva DRUPA 2020 (16. junij, 3 dni, let 

iz Ljubljane)  
Info: kompas-celje.si/, sejmi@kompas-celje.si, tel. 03 428 03 24 

 

OBVEZNOSTI
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
Tudi v letošnjem letu (2020) lahko člani izkoristite ugodnost popusta v višini enomesečne članarine. V kolikor boste do 29. 2. 2020 
poravnali članarino za leto 2020 (11 mesečnih članarin), vam priznamo popust v višini enomesečne članarine. Pri 
plačilu uporabite sklic z računa za januar 2020. 
 
V primeru, da se boste odločili za to možnost, potem upoštevate: 
1. Poknjižite prejet račun za članarino za januar 2020. 
2. Do 29. 2. 2020 poravnajte celoletno članarino (11 mesečnih zneskov). 
3. Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2020 boste dobili od OZS še en dokument (bremepis), ki ga prav tako 

poknjižite. 
 
V kolikor se ne boste odločili za zgoraj omenjeno možnost, lahko mesečni račun za članarino prejemate na naslednje načine: 
 mesečno po pošti skupaj z revijo Obrtnik ali 
 kot e račun (račun boste prejemali v obliki, predpisani s strani UJP) ali 
 po elektronski pošti. 
V zadnjih dveh primerih morate takšno željo izraziti ali na OZS ali OOZ (najbolje v pisni obliki, lahko tudi po e-pošti). V teh primerih se 
revija Obrtnik pošlje ločeno po klasični pošti. V primeru pošiljanja računa po e-pošti imate člani možnost izbire dveh elektronskih 
naslovov kamor želite, da se račun dostavi. 
 
 
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019: 886,63 EUR; 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020: 940,58 EUR 
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju: 975,30 EUR (valja za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020) 
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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: 36,92 EUR  (velja od 1.1.2020!) 
 
TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI (WWW.OOZ-SKOFJALOKA.SI)! 
 

 
 

 
 
 

Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
 na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
 

 

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 - JANUAR 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
1.681,55

90 % PP** 3,5 PP***

1.513,40 5.885,43

1.681,55

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 234,58 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 133,94 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 368,52 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 96,25 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 99,28 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 8,02 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 203,55 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,51 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,51 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,12 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,91 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,03 11,77

Skupaj drugi prisp. 6,05 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 578,12 2.248,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - JANUAR 2020

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. 
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